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Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Renault, Dacia og smart.

Århus - Agerøvej 49 tlf. 7211 5000. 
www.hessel.dk

Rasmus og V-Klassen. 
To stjerner, der kan 
få dig op at køre.

V-Klassen er en ægte Mercedes. Her får du eksklusive materialer, 
sikkerhed og komfort, det er værd at betale lidt ekstra for.
Og Rasmus Gammelgaard er en ægte Hessel-mand: 
Her får du en, der kan sit kram, når det kommer 
til handicapbiler. Han kender alle faldgruberne 
– både de tekniske, de økonomiske og de bureau-
kratiske. Han kan arbejde med specifi kationer, 
konstruktionsændringer, godkendelser, tilskuds-
ordninger og alt det andet. Og så er han klar til at 

gå ind i det tætte samarbejde med kunden, som 
er forudsætningen for en handicapbil, der ikke 
blot kører fra A til B, men som også yder ejeren 
højeste sikkerhed og køreglæde. 

Tal med Rasmus om opgradering af din næste bil. 
Til f.eks. en V-Klasse.

Rasmus Gammelgård, 
Salgskonsulent, handicapbiler/minibusser

+45 2085 4305
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Stop lige en gang, stiller I de samme 
spørgsmål til andre jobansøgere?

Rasmus Frimodt , side 40

Forside: Rasmus 
Frimodt er 
pædagog. Foto: 
Gua Studio.

Handicap-nyt var inviteret på pressetur i 
Tyskland og besøgte fx et bryggeri.

Handicap-nyt har besøgt Frederiksborg Slot. 
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Lasse
Skaber og ejer af 
Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!
FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK
Tlf 2576 8384

Rundt om dig
uanset hvor du er
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Hvert nyt medlem  
er en succes

Udfordringerne på handicap-
området er store, og der 

er et stort behov for, at 
vi står sammen. For jo 

flere vi står sammen, 
desto længere kan 
vi nå ud og støtte de 
mennesker, som står 
alene – og jo stærkere 

står vi i forhold til det 
system og de politikere, 

vi ønsker at påvirke.
Det handler om at kunne 

hjælpe flere og skabe forandringer. 
I dag gør vores mange tillidsvalgte over hele landet et forbil-
ledligt og utrætteligt arbejde for at samle medlemmerne i et 
stærkt netværk, hvor vi deler vores erfaringer, støtter hinan-
den og skaber den viden, som gør det muligt for os at arbejde 
politisk.

Samtidig må vi erkende, at vi slet ikke når langt nok ud. Vi 
har knapt 8.000 medlemmer, men der er mange flere menne-
sker med bevægelseshandicap, og dem vil vi naturligvis me-
get gerne have med i vores fællesskab – et fællesskab, som 
vi selv betragter som et stærkt netværk på handicapområdet 
og den bedste vej til at sikre, at man ikke er alene.

Derfor besluttede kongressen i 2020, at vi skal gøre en fæl-
les indsats for at få fat i dem, som ikke i dag er organiserede. 
Derfor er der lavet et kampagnemateriale under titlen: ”www.

manvedaldrig.dk”. Materialet viser, hvilken betydning vores 
fællesskab har for medlemmerne og sætter spot på de udfor-
dringer, vi ser på handicapområdet.

Men kampagnematerialet alene løser ikke vores udfordring. 
At få flere til at stå sammen kræver, at vi hver især tager kon-
takt til både mennesker med handicap, pårørende, venner og 
bekendte, lokale erhvervsdrivende, myndighedspersoner og 
mange flere.

Og alle er velkomne, for vi har både brug for ordinære med-
lemmer og støttemedlemmer. Jeg tror på, at den personlige 
kontakt er vejen frem, og jeg glæder mig til at se vores lokale 
tillidsvalgte skabe egne måder at gøre opmærksom på sagen 
og vigtigheden i at blive medlem af vores fællesskab. Jeg 
håber, at vi sammen kan finde på nogle gode events, som kan 
sætte yderligere gang i processen.

Mange af jer er allerede i fuld gang med arbejdet med at få 
flere medlemmer, og det er godt at huske på, at vi ikke skal 
gøre det sværere eller større, end det er. Lad os hver især 
give den en skalle, og lad os hver især finde et eller to nye 
medlemmer og hele tiden med fokus på, at hvert eneste nye 
medlem er et unikt menneske, som beriger vores fællesskab 
og hvert eneste nye medlem er en succes.

Susanne Olsen
Landsformand

5041 0767 
Svanemærket tryksag 5041 0767
Svanemærket tryksag
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De ældres madfavoritter er de samme, 
som de var for 25 år siden, det viser en 
undersøgelse fra Det Danske Madhus, 
som er Danmarks største leverandør af 
mad til ældre. De ældres favoritter er: 

1) Frikadeller i forskellige varianter med 
tilbehør, 2) Karbonader med tilbehør, 
3) Farsbrød med tilbehør, 4) Hakkebøf 
med tilbehør, 5) Tarteletter med høn-
sekød/skinke. Kilde: Det Danske Madhus 
og Magasinet Pleje.

Der findes en kørestolsbrugervejled-
ning til at klæde sig godt på. Den er 

på engelsk og giver tips til fx brug af 
shorts og nederdele. Du finder den på 
https://newmobility.com/a-wheelchair-
users-guide-to-dressing-well/

Søndag den 4. september 2022 kan du 
komme tæt på fremtidens behandling, 
når regionerne inviterer indenfor bag 
byggehegnene på 17 nye og ombyg-

Mulig amputationsskandale i Region 
Midtjylland
I starten af maj oplyste DR, at op 
mod 90 patienter i Region Midtjyl-
land muligvis har fået foretaget en 
amputa tion på grund af langsommelig 
eller forkert behandling. Senere på 
måneden oplyste regionen, at det tal 
var for højt sat, og at det drejede sig 
om 47 personer. Selve tallene er kom-
met frem på baggrund af en ekstern 
analyse, som regionen selv har bestilt, 
grundet en formodning om udfordrin-
ger på området. 

Dansk Handicap Forbund finder tal-
lene bekymrende, og landsformand i 
forbundet, Susanne Olsen har kom-
menteret sagen på forbundets hjem-
meside. Hun skrev blandt andet: ”Jeg 
er dybt berørt af den situation, som 

de omhandlende borgere er sat i. At få 
en amputation er en meget markant 
ændring af en livssituation. Set med 
de politiske briller, så bekymrer det os 
i forvejen, at flere og flere mennesker 
rammes af amputationer. Historien om 
de mange fejl er derfor en alvorlig på-
mindelse om, hvor afgørende det er, at 
forebyggelse får et helt andet fokus – 
både i behandlingssystemet og det so-
ciale system. Derfor vil vi i nær fremtid, 
sammen med andre foreninger med 
interesse for amputationsområdet, 
sætte et skærpet fokus på de mange 
udfordringer, mennesker med amputa-
tioner møder.”

I samme nyhedsbrev nævner hun og-
så, at Dansk Handicap Forbund har en 

Amputationskreds, som tilbyder kon-
takt med andre i en lignende situation 
og som ved, hvordan man får hverda-
gen til at fungere, når man pludseligt er 
afhængig af hjælpemidler og personlig 
støtte.

Så hvis du har fået foretaget en am-
putation, som du formoder kan skyldes 
fejlagtig eller langsommelig behand-
ling, så tilbyder Dansk Handicap For-
bunds telefonrådgivning sparring til dig 
som medlem, så du kan få et overblik 
over, hvordan du skal komme videre 
med både din sag og dit nye liv som 
amputeret.

Kontakt forbundet tlf. 39 29 35 55 el-
ler log ind via ’MIN SIDE’ på http://www.
danskhandicapforbund.dk/
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gede hospitaler. Det sker til den fælles 
åbent hus-begivenhed i alle landets 
fem regioner ved navn ”Åbent Hospi-
tal”. På dagen er medarbejdere med 
forskellige fagligheder klar til at tage 
imod og fortælle om de bedre rammer, 
den nye teknologi og andre landvin-
dinger for medarbejdere og patienter. 
Fx større og flere enestuer, robotter 

der tager skraldet, akutmodtagelser 
med egne specialister og sengestuer, 
sanserum i psykiatrien og meget mere. 
Byggerierne samler landets dygtigste 
eksperter og gør en forskel for at øge 
livskvaliteten og redde flere liv gennem 
bedre behandling især med fokus på 
mere komplekse sygdomme som hjer-
te- eller kræftsygdomme.

Læs mere på https://vibyggerforlivet.
dk/aabent-hospital-2022/
Kilde: Danske Regioners Nyhedsbrev

Ladestandere skal overholde 
 bygningsreglementet
Lige nu skyder der ladestandere op 
både på private steder og på offentli-
ge steder overalt i Danmark. Men skal 
de også kunne bruges af mennesker 
med handicap? Det ville forbundet 
gerne have svar på i forbindelse med 
en ny lov ”L112” om ladestandere, 
som skulle vedtages. Dansk Handicap 
Forbund, Skanderborg Handicapråd 
og diverse folketingspolitikere ville 
også gerne vide det. Og nu har trans-
portminister Trine Bramsen svaret. 
Hun svarer således: ”Offentlig tilgæn-
gelige ladepunkter, som etableres 
efter ”L 112 – Forslag til lov om infra-
struktur for alternative drivmidler til 
transport” skal overholde de relevante 

regler om tilgængelighed for personer 
med fysiske handicap, som fremgår 
af såvel bygningsreglementet som i 
den kommende lov om tilgængelig-
hedskrav for produkter og tjenester. 
Jeg er enig i, at det bør stå klart for 
de private operatører af ladepunkter 
såvel som de offentlige ordregivere i 
kommuner, regioner og i staten, hvad 
der er de gældende regler for at skabe 
tilgængelighed til opladning af elbiler 
for personer med fysiske handicap. 
Jeg vil derfor sikre, at der kan komme 
en afklaring af samspillet mellem an-
vendelen af regler for brugerbetjente 
anlæg i bygningsreglementet og 
reglerne for betalingsterminaler, som 

følger af Danmarks implementering 
af tilgængelighedsdirektivet. Det er 
min hensigt, at denne viden offentlig-
gøres i form af en vejledning til lov om 
infrastruktur for alternative drivmidler 
til transport. I den kommende dialog 
med handicaporganisationerne om 
tilgængelighed til ladeinfrastruktur vil 
jeg tage op, hvordan der kan etableres 
en løbende dialog om erfaringerne. 
Det kan f.eks. være efter den model, 
som Transportministeriet kender og 
anvender i DSB’s handicappanel”. 

Dansk Handicap Forbund mener, at 
ministerens svar er godt at kende for 
alle, der arbejder lokalt med tilgænge-
lighed på forskellig vis. 
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Ny kampagne  
stiller skarpt på 
danskernes  viden  
om  medicinrester
For få danskere ved, hvordan de bortskaffer deres medicinrester ansvarligt. Det er 
hverken godt for sundheden eller miljøet. Derfor går Ældre Sagen, Pharmadanmark, 
Danmarks Apotekerforening, Lægeforeningen og Gigtforeningen nu sammen i ’Alli-
ancen Stop Medicinspild’, som er en kampagne, der skal få flere til at aflevere medi-
cinrester på apoteket. Det oplyser de i en pressemeddelelse. Hvert år køber 4,1 mio. 
danskere medicin på recept, men 40 procent af danskerne ved ikke, at medicinrester 
skal indleveres på apoteket. ”Fire ud af ti danskere er ikke klar over, hvordan de skal 
håndtere de medicinrester, de har liggende derhjemme. Det viser en landsdækkende 
måling, vi har fået foretaget. Derfor er det relevant at gentage budskabet. Desuden 
gør vi i kampagnen opmærksom på, at medicin ikke må gives til andre end den, me-
dicinen er ordineret til, og at man skal passe på med at have medicin liggende frit 
tilgængeligt i hjemmet. Det kan falde i de forkerte hænder, og det kan være farligt, 
hvis et barn eller et dyr eksempelvis spiser medicinen,” lyder advarslen fra Apoteker-
foreningens formand Jesper Gulev.

Den landsdækkende kampagne opfordrer til, at medicinrester skal afleveres på 
apoteket, som kan sørge for forsvarlig destruktion, da medicin aldrig må ende i skral-
despande eller smides i naturen, da medicinrester i naturen kan være farlige for miljø-
et. Læs evt. mere https://www.stopmedicinspild.nu/

 CAMERA COLOURBOX

Oppuste-
ligt sæde 
målrettet 
kvindelige 
kørestols-
brugere
Opstartsvirksomheden GEND fra 
DTU Skylab har netop fået kr. 55.000 
kr. fra Bevica Fonden til at videreud-
vikle et U-formet oppustelig sæde, 
som når det er placeret oven på et 
kørestolssæde og pustet op, gør bru-
geren i stand til at tisse uden at forla-
de kørestolen. Målet er at udvikle en 
funktionel løsning, der også er æste-
tisk tiltalende, og som kan imøde-
komme brugerens behov for at kunne 
leve en spontan dagligdag og undgå 
en urinkateteroperation. Målgruppen 
er primært kvindelige kørestolsbru-
gere med normal blærefunktion, som 
oplever problemer med utilgængelige 
toiletter, når de er uden for deres 
hjem. Ideen til den teknologiske hjæl-
peløsning udsprang af et studenter-
projektsamarbejde med Pressalit A/S 
om en innovationsudfordring, facilite-
ret af DTU Skylab-initiativet Techno-
logy Leaving no one Behind. Hvis du 
vil vide mere om hjælpemidlet, kan du 
kontakte Nanna Lundbæk Sørensen 
på e-mail s205274@student.dtu.dk

Her ses de unge i GEND, som er glade for 
prisen til brug for videreudviklingen. CAMERA
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Halvdelen af landets kommuner har 
brugt observationer til at oplyse sager 
på voksenhandicapområdet
Ankestyrelsen oplyser i en nyhed på 
deres hjemmeside, at en undersøgelse, 
som Ankestyrelsen står bag, viser, at 
kommuner der bruger observationer 
af borgere, kun gør det, når de ikke kan 
oplyse sagen tilstrækkeligt på anden 
vis, og at de er opmærksomme på ikke 
at overskride borgerens grænser, når 
de gennemfører observationer.

49 ud af de 90 kommuner, der har 
besvaret spørgeskemaet, har i en eller 
flere sager brugt observationer inden 
for de seneste tre år. De fleste af de 
49 kommuner oplyser, at de bruger 
observationer i under 10 procent af 
deres sager på voksenhandicapområ-
det. Derudover viser undersøgelsen, 
at observationer primært bliver brugt 

i sager efter servicelovens §§ 95 om 
kontant tilskud og 96 om borgerstyret 
personlig assistance (BPA).

41 kommuner har oplyst, at de ikke 
har brugt observationer de seneste tre 
år, fordi det ikke har været nødvendigt, 
da de har fået sagen oplyst tilstrække-
ligt på anden vis - fx ved samtaler med 
borgeren og udtalelser fra en læge. 
Den største andel af observationerne 
har varet under to timer. I 11 sager 
har observationen varet mere end 
24 timer. De længste observationer, 
Ankestyrelsen har viden om fra spør-
geskemaet, har varet henholdsvis fem, 
syv og 24 døgn. 

Det, der observeres, er forflytning 
fx fra seng til kørestol. Derefter er det 

toiletbesøg, tøjskifte og let personlig 
pleje, som er blevet observeret mest. 
Flere kommuner fremhæver, at bor-
geren eller pårørende sætter grænsen 
for, hvad der bliver observeret, og at 
det bliver respekteret. 

Undersøgelsen er baseret på et 
landsdækkende spørgeskema, som 
afdækker, hvordan kommunerne gene-
relt oplyser sager på voksenhandicap-
området og kommunernes praksis for 
brug af observationer. Igennem kom-
munernes besvarelser har Ankestyrel-
sen fået viden om i alt 134 sager og i 60 
af de sager, er der brugt observationer 
til at oplyse sagen. 

Måske er automatiske ramper på 
vej i Movia?

 Lige nu er der nye busudbud i støbeskeen i Region Ho-
vedstaden, og det kan betyde, at der kan komme bus-
ser med automatiske ramper i Movia-området. ”Region 

Hovedstaden har besluttet at stille krav til elektriske ramper 
på fire af de regionale buslinjer, der indgår i det kommende 
udbud, det drejer sig om 36 busser i drift, der udstyres med 
elektrisk rampe”, siger Camilla Struckmann, der er direktør 
for Kommerciel & Kunder hos Movia til Handicap-nyt.

Dansk Handicap Forbund har dog erfaret, at Køge kommu-
ne har sagt nej til automatiske ramper, og derfor har vi spurgt 
Movia, om de kan nedlægge veto? Hertil svarer Camilla 
Struckmann i en mail:

”Hvis en kontrakt deles mellem flere kommuner og/eller 
regioner, så vil et tilvalg af elektriske ramper kræve, at der 
er enighed om ønsket blandt de kommuner og regioner, der 
deler kontrakt. Er der ikke enighed om tilvalg af elektriske 
ramper, vil der dermed fortsat være manuelt betjente ramper 
i kontrakten. Det princip gælder også i andre tilfælde som fx 
længden på linjens busser, eller hvilken form for drivmiddel 
busserne på linjen skal anvende. Det er generelt Movias op-
fattelse, at kommuner og regioner er gode til at finde fælles 
løsninger”, slutter hun.

Landsformand Susanne Olsen har kontaktet borgmesteren 
i Køge Kommune, om forbundets bekymring ved, at de siger 
nej til automatiske ramper, men desværre har Køge Kommu-
ne ikke vendt tilbage med et svar.

I FynBus er der automa-
tiske ramper, som Gitte 

R.R. Nielsen fra Dansk 
Handicap Forbund har 
været med til at teste. 
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Digter og handicapaktivist fik  
Helene Elsass Prisen 2022 
Digter, debattør og iværksætter Caspar 
Eric kæmper for at gøre op med for-
domme om mennesker med handicap. 
Det anerkendes han nu for som modta-
ger af Helene Elsass Prisen 2022. 

Den 34-årige digter Caspar Eric har fx 
omtalt sit liv med cerebral parese (CP) 
i sine værker og er på den måde med til 
at gøre op med stereotyper om men-
nesker med CP og handicap generelt. 
I kraft af den position han har fået i det 
kulturelle miljø i Danmark, er han blevet 
en stemme, som både kommer til orde 
og bliver hørt. Det var på den baggrund, 
at han fik Helene Elsass Prisen 2022 på 
150.000 kr., som blev overrakt ved en 
ceremoni i Elsass Fonden den. 27. april. 

Ifølge ham er kunsten et genialt sted 
at diskutere fx skønhedsidealer, som er 
mere flydende, end man skulle tro, at de 
er. ”Det er dét, kunst kan gøre: Skabe et 
rum, hvor vi er mindre alene, og hvor vi 
ikke skal sørge og kæmpe i tavshed. Og 
når mange mennesker med handicap 
oplever de samme problemer, så kan 
det jo også være, at det har noget med 
nogle bestemte strukturer at gøre. Men 

først må vi have et sprog for de erfarin-
ger, som vi kan dele,” sagde han blandt 
andet i sin takketale. 

Lige nu arbejder han med en ny digt-
samling, som skal udgives i 2023 og 

med nogle skriveworkshops, som han er 
ved at udvikle i fællesskab med sociolog 
og ph.d.-studerende Olivia Dahl, som 
også lever med CP. 

Stemmestyring af MitID
Digitaliseringsstyrelsen har, på opfor-
dring og med hjælp fra Dansk Handicap 
Forbund, fået mere opmærksomhed 
i forhold til at give mennesker med 
nedsat funktion i hænder og arme ad-
gang til diverse former for kontrol, når 
det gælder de digitale servicer, som fx 
eboks og banken. 

Styrelsen har senest lavet en de-
monstrationsvideo om, hvordan man 
kan benytte sin MinID-app udelukken-
de ved hjælp af talegenkendelse på en 
OS (eller Android) mobiltelefon. Det 
er endnu ikke muligt at kommandere 
i forhold til sin mobiltelefon på dansk, 

men desværre kun på hovedsprog 
som fx engelsk og tysk. Man skal ikke 
kunne meget engelsk for at kunne 
benytte sig af talegenkendelsen på 
mobiltelefonen, men det er desværre 
ikke alle, som kan tilstrækkeligt en-
gelsk, men det er blevet muligt for 
flere er at styre mobiltelefonen og 
adgangskontrol. Dermed er vi kom-
met et skridt videre – teknisk, ligesom 
vi har fået genlyd i styrelsen, som nu 
har meget mere fokus på at gøre det 
muligt at tale til sin mobiltelefon. Se 
videoen https://www.youtube.com/
watch? v=b7xAJbljD70

» HJULSPIND

 CAMERA PRESSEFOTO

Fra venstre ses Caspar Eric, som fik overrakt 
blomster og prisen af H.K.H. Prinsesse Benedicte.

 CAMERA PRESSEFOTO: DIGITALISERINGSSTYRELSEN
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Registrer problemer  
med transport til EDF
Ferien står for døren, og måske skal 
du gæste et EU land eller være her 
hjemme. Men uanset hvor du er i EU 
sammenhæng, så kan du, hvis du ople-
ver noget, du synes er diskrimination i 
forbindelse med transport, registrere 
det i en database. Det kan fx være, hvis 
du bliver nægtet boarding på et fly på 
grund af dit handicap, selvom du har 
en gyldig billet og reservation. Eller du 
forsøger at komme ind i en lokal bus, 
men chaufføren nægter at anbringe 
rampen. Det var blot nogle af de ek-
sempler, der blev nævnt i forbindelse 
med lanceringen i april. 

EDF er en forkortelse for European 
Disability Forum, som er det euro-
pæiske handicapforum, som er en 
paraplyorganisation for personer med 
handicap, der forsvarer interesserne 
for over 100 millioner personer med 
handicap i Europa. 

Det er EDF, der står bag lancerin-
gen, og ifølge dem er både EU-lovgiv-
ning og national lovgivning blevet ud-
viklet gennem årene for at bekæmpe 
diskrimination i transportsektoren. 

Men alligevel ignoreres rettighe-
derne for personer med handicap 
stadig i praksis eller dækker ikke alle 
typer transport og hændelser. EDF 
skriver således: ”I årenes løb har vi 
bemærket en åbenlys mangel på data 
om disse tilfælde af diskrimination. 
Passagerer kan indgive individuelle 
klager, men ingen indsamler disse sa-
ger systematisk. Transportudbyderne 
offentliggør ikke deres klager, og 
offentlige myndigheder har ikke altid 
beføjelser til at kræve disse oplysnin-
ger. Så med hjælp fra Europa-Kom-

missionen og en generøs donation 
fra European Railway Awards, har vi 
oprettet vores egen Accessibility 
Discrimination Database med fokus 
på transport. Vi sigter mod at gøre 
dette værktøj bredt kendt for at ind-
samle oplysninger, der er relevante 
for politikudformning og vise det 
reelle omfang af forskelsbehandling, 
der stadig sker hver dag i EU”.

Du kan tilgå databasen via dette 
link og rapportere din oplevelse og 
læse, hvad andre har skrevet https:// 
accessibility.edf-feph.org/

 CAMERA COLOURBOX
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Særlige behov 
kræver særlig 

juridisk rådgivning
Den får I hos HjulmandKaptain.

Rebekka Højmark-Breiner er advokat 
og er vokset op med sin handicappede 
søster. Rebekka ved derfor, hvor udfor-
drende det kan være at få hverdagen til 

at hænge sammen.

Kontakt os på 7015 1000 eller 
læs mere på hjulmandkaptain.dk

Fjordcentret tilbyder beskyttet beskæftigelse § 103 
 
”Vi kan – vi vil – vi gør sammen”

Meningsfuldt arbejdstilbud
Fjordcentret tilbyder et aktivt og kreativt arbejdstilbud med fokus på
meningsfulde arbejdsopgaver og udvikling af kompetencer.
Dagligdagen bærer præg af at ligne en arbejdsplads, hvor den enkelte
bruger får mulighed for at udnytte og udvikle sine kompetencer,
interesser og færdigheder.
I samarbejde med borgeren planlægger vi en arbejdsdag, der giver både 
mening og en følelse af at kunne bidrage og udføre en værdifuld indsats i 
hverdagen. 

Fjordcentret er for alle voksne med funktionsnedsættelser. Vi har både
pædagogisk og sundhedsfagligt personale, og hjælper gerne 
mennesker med mange forskellige behov og udfordringer.

Nogle af vores jobmæssige aktiviteter:
* Køkkenarbejde i vores storkøkken.
* Udbringning af mad.
* Udgivelse af Fjordstjernenyt.
* Have- og pedelarbejde.
* Produktionsarbejde.
* Vedligeholdelse og reparation af ting.
* Vask af tøj i vores vaskeri.
* Rengøring.
* Sortering af affald. 
* Postomdeling.

Vi vil løbende udvikle og udvide vores tilbud i forhold til vores
borgeres evner og interesser.

... et enestående valg

Kontakt
For yderligere oplysninger og rundvisning kontakt:
Centerleder Kamilla Broch Bøgelund
Mail: kabb@fjordstjernen.dk
Mobil: 44128501

Om os
Fjordstjernen er et bolig- og sundhedscenter - et privat bosted for
voksne handicappede og ældre borgere visiteret fra kommuner i hele
landet. 

Fjordcentret er et Samvær og Aktivitets tilbud (§104) som også tilbyder
Beskyttet beskæftigelse (§103)

Vores værdier bygger på dialog, anerkendelse, medbestemmelse, respekt
samt nærvær og omsorg tilpasset den enkelte. 

Vi er beliggende ved havnefronten i Holbæk nær Holbæk Centrum. 

Læs mere på vores hjemmeside: www.Fjordstjernen.dk



Måske har du bemærket Sol-
sikkesnoren. Den lille snor, 
som gør en stor forskel for 
mennesker med usynlige 
handicap, men den kan også 
være relevant for dig med et fysisk 
handicap. Her kan du læse om, hvad Solsikkeprogrammet 
går ud på, og vurdere om det kan være noget for dig 

 Solsikkeprogrammet og Solsik-
kesnoren gør usynlige handicap 
synlige i gadebilledet på en di-

skret måde. Snoren fungerer ved, at 
man tager den frem, når man har brug 
for at signalere, at man kan have 
brug for ekstra tid, ekstra 
tålmodighed eller hjælp i 
forskellige situationer. Det 
kan være en tur i en forly-
stelsespark, på et museum, på hospi-
talet eller i forbindelse med transport 
eller andre steder.

Der er efterhånden rigtig mange 
danske virksomheder, der har tilsluttet 
sig Solsikkeprogrammet. Det gælder fx 
Arriva, Movia, Tivoli, Legoland, Givskud 
Zoo, København Zoo, Louisiana og alle 
større danske lufthavne – og flere er 
på vej! 

Virksomheder, som er med i pro-
grammet, forpligter sig til at træne 
sine medarbejdere, så de ved, hvad et 
usynligt handicap er, hvad Solsikkesno-
ren betyder, og hvordan man bedst 
møder en person, der har valgt at bære 
Solsikken. 

Handicaporganisationer som Hjer-
neskadeforeningen, Parkinsonfor-
eningen og Landsforeningen Autisme 
er også med i programmet. 

Menne-
sker med syn-

lige handicap kan 
også bære snoren

”Usynlige handicap” skal forstås bredt. 
Man kan således godt være i en situa-
tion, hvor man har et synligt handicap, 
men samtidig har nogle mere usynlige 
vanskeligheder, som sætter begræns-
ninger i hverdagen. Det kan også være, 
man har et handicap, som ved første 
øjekast er svært at se. Det kan være, 
at man på grund af kognitive vanskelig-

heder har svært ved at 
finde rundt, eller at man ved si-

den af sit fysiske handicap har fået diag-
nosen angst, som gør, at man kan have 
brug for ekstra hjælp og forståelse. 

”Fra Solsikkeprogrammets side de-
finerer vi ikke, hvad der tæller og ikke 
tæller som et usynligt handicap. Det 
er op til den enkelte selv at bedømme, 
om man i forskellige sammenhænge 
kan have brug for ekstra tid, ekstra 
tålmodighed eller ekstra hjælp,” siger 
centerchef for Videnscenter om han-
dicap, Dorte Nørregaard. Videnscenter 
om handicap står sammen med Stine 
Ringvig Marsal for at udbrede Solsikke-
programmet i Danmark.

Solsikke programmet gør 
usynlige handicap 
 synlige

PENCIL-ALT MIKKEL CHRISTENSEN, VIDENSCENTER OM HANDICAP CAMERA PRESSEFOTOGRAFIER | USYNLIGT HANDICAP « 

På www.solsikkeprogrammet.dk 
kan du læse mere om Solsikke-
programmet og købe forskellige 
Solsikkeprodukter. 

På hjemmesiden finder du også 
et kort, hvor du kan indtaste din 
position, og så får du en oversigt 
over de nærmeste virksomhe-
der, som er en del af Solsikke-
programmet.
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Sådan får du fat i en Solsikke-
snor
Hvis du selv ønsker at få fat i en Solsik-
kesnor, er det nemt. De fleste virksom-
heder, som er med i Solsikkeprogram-
met, udleverer nemlig Solsikkesnoren 
gratis. 

Hvis du vil have fat i en Solsikkesnor 
og samtidig støtte en god sag, kan du 
også sagtens gøre det. De handicapor-
ganisationer og patientforeninger, 
som er med i Solsikkeprogrammet, 
har som noget særligt lov til at købe 
solsikkeprodukter hjem til videresalg. 
De sætter prisen og må også beholde 
overskuddet. Du kan fx finde solsikke-
produkter på Hjerneskadeforeningen 
og Parkinsonforeningens hjemmesider. 

De sælger også kort, som fortæller 
om specifikke handicap og diagnoser. 
På den måde behøver du ikke selv for-
tælle noget, hvis du ikke har lyst, og du 
kan også vælge af tage snoren af, hvis 
du er i en situation, hvor du ikke har lyst 
til eller behov for ekstra hensyn.

Sidst, men ikke mindst, er du vel-
kommen til at kigge forbi webshoppen 
på www.solsikkeprogrammet.dk, hvor 
du kan købe forskellige produkter. Der 
er blandt andet Solsikkekort, som for-
tæller, at bæreren kan have et usynligt 
handicap. 

”Solsikkesnoren giver ikke som så-
dan nogle fordele. Man kommer ikke 
først i køen eller kører billigere med 
bussen. Alligevel hører vi fra folk, der 
bruger Solsikkesnoren, at den giver 
dem en tryghed, som de ikke har ople-
vet før,” fortæller Dorte Nørregaard og 
fortsætter: ”Mange tør tage ud i nogle 
situationer, som de ikke har turdet før 

på grund af Solsikkesnoren. Det giver 
mulighed for at leve et mere aktivt liv 

og deltage i samfundet på lige fod med 
andre,” afslutter Dorte Nørregaard.

Sådan kom Solsikkeprogrammet til Danmark
Solsikkeprogrammet stammer fra England og spirede første gang i Gatwick Lufthavnen i London i 2016, da man så et 
behov for mere tid, mere tålmodighed og hjælp primært hos mennesker med usynlige handicap.

Man designede derfor en Solsikkesnor med en masse solsikker på en grøn baggrund – et diskret signal på noget, som 
kan være rigtig svært at tale om. Sidenhen er det gået stærkt, og i dag har Solsikkeprogrammet slået rod over det me-
ste af verden – og også i Danmark.

Snoren kom til Danmark, da man indførte den i Københavns Lufthavn tilbage i 2019. Det var Stine Ringvig Marsal, der 
stod for at indføre Solsikkeprogrammet, og i dag er hun landeansvarlig for hele Danmark og står for at rekruttere virk-
somheder til Solsikkeprogrammet. Videnscenter om handicap står for at få handicap- og patientorganisationer med 

ombord.

» USYNLIGT HANDICAP 
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SE UDGIVELSEN Online
       Scan her:

HÅNDVÆRKTØJ
TIL PROFESSIONELLE 

FAGFOLK

Telefon: 4454 0800

Unavngivet 1   1 23-04-2020   13:43:19

Ulf Eriksson Violins
Esplanaden 5a • 1263 Copenhagen

Tel: +45 33 12 24 64 • Mobil: +45 40 10 53 10
info@ulferiksson.com • www.ulferiksson.com

Kagerup stationsvej 59 • 3200 Helsinge
Tlf: +45 48 79 40 09

Email: mail@kagerupsavvaerk.dk
www.kagerupsavvaerk.dk
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Hjælpemidler til Synshandicappede
samt andre handicapområder

Blekinge Boulevard 2
2630 Høje Tåstrup • Tlf.: 36 46 19 60
salg@butikkik.dk • www.butikkik.dk

COSCO SHIPPING LINES (Nordic)
Denmark, Sweden, Norway

 www.coscoshippinglines.dk 



» VANFØREFONDEN | PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD CAMERA PRESSEFOTOGRAFIER: GREAT MINORITY

Vanførefondens donationer både 

luner og gavner
Penge til forskning, opmuntring, idræt, tilgængelighed og ferier; listen er meget lang. Men 

sikkert er det, at Vanførefondens midler hvert år hjælper og glæder mange mennesker med 
handicap

 Suset fra danmarkshistori-
en udebliver aldrig, når man 
træder ind i Nationalmuseets 

festsal i København, som rummer 
søjler fra 1672. De stod oprindeligt i 
bibliotekssalen i Kongens Kunstkam-
mer på Slotsholmen. Senere overgik 
bygningen til andet brug, og da den 
blev renoveret i 1900, så blev nogle af 
søjlerne genbrugt i festsalen på Nati-
onalmuseet.

Flankeret af genbrugte søjler kunne 
Pia Gjellerup, som er formand for Van-
førefonden, redegøre for årets udde-
linger fra Vanførefonden på fondens 
årsmøde, hvor der også blev uddelt en 
Forskerpris og en Opmuntringspris. 

40 projekter har fået støtte
Formanden oplyste, at Vanførefonden i 
regnskabsåret 2021 har bevilget støtte 
til 40 projekter og uddelt næsten fire 
mio. kr. Af de større donationer, så har 
fonden givet 185.148 kr. til puljen til 
”Den Gode Oplevelse i et fællesskab 
med andre” og til en pulje til personlige 
og mindre legater givet 460.000 kr., 
som Dansk Handicap Forbund vareta-
ger uddelingen af. 

Også sportsaktiviteter for menne-
sker med et handicap nyder godt af 
støtten fra fonden, som fx har støt-
tet køb af en hest til handicapridning 
og støtte til opstart af løbehold for 
benamputerede. Vanførefonden støt-

ter også Parasport Danmark, som har 
en bred vifte af idrætstilbud til men-
nesker med fysiske funktionsnedsæt-
telser. Lige for tiden er Parasport Dan-
mark i gang med en større forundersø-
gelse om rammer og vilkår for idræts- 
og foreningsdeltagelse for mennesker 
med funktionsnedsættelser i Danmark, 
som Vanførefonden også støtter.

Tilgængelighed til bygninger har også 
altid haft fondens interesse, og i det for-
løbne år har fonden støttet både handi-
captoiletter, ramper og naturprojekter.

Vanførefonden har støttet Dansk 
Handicap Forbund igennem mange 
år, og i 2021 har forbundet modtaget 
en bevilling på 950.000 kr. til brug for 

Professor Marianne Juhler i 
midten var årets modtager 
af Forskerprisen. Fra venstre 
ses Pia Gjellerup og til højre 
Bjarne Møller-Madsen 
fra forskningskomiteen i 
Vanførefonden.
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kursus- og frivillig-aktiviteter, som har 
kunne gennemføres i coronaåret, som 
bød på mange udfordringer.

Forskerprisen
Siden 1994 har fonden uddelt en For-
skerpris. I år var det professor Marian-
ne Juhler fra Neurocentret på Rigsho-
spitalet, som modtog Forskerprisen på 
100.000 kr.

Formanden for Vanførefonden Pia 
Gjellerup begrundede valget således: 
”Marianne Juhler har gennem en år-
række forsket i hjernevæskers cirku-
lation med fokus på hydrocephalus; 
en potentiel sygdomsfremkaldende 
tilstand”, sagde hun og uddybede, hvad 
forskningen går ud på.

Ifølge Pia Gjellerup er hydrocephalus 
en tilstand, hvor der kommer for me-
get væske i hjernens væskesystem 
med deraf øget tryk inde i kraniet. Det 
fænomen har Marianne Juhler forsket 
i og skabt relevant evidens for be-
handling af. Medfødt hydrocephalus er 
en kronisk lidelse, som giver psykiske 
og fysiske handicap. Næsten et ud af 
1.000 nyfødte børn har hydrocephalus, 
og halvdelen har andre medfødte mis-
dannelser. Hydrocephalus kan også 
opstå senere i livet, fx som følge af 
kranieoperationer. Men på grund af den 
omfattende forskning samt behand-
lingsmuligheder, så er livskvaliteten i de 
senere år forbedret markant for disse 
patienter. 

Pia Gjellerup fremhævede også, at 
Marianne Juhler har udgivet mange 
forskningsartikler om væskeflow i 
hjernen, og at hun deltager i relevante 
internationale netværk. Hun er fx leder 
af European Neurosurgical Associa-
tion’s (EANS) afdeling for pædiatrisk 
neurokirurgi. Hun fremhævede også, 
at Mariane Juhler også er en læge med 
et stort engagement over for den en-
kelte patient, som hun kan tilbyde en 
behandling, hun selv har udviklet. 

Opmuntringsprisen
Vanførefonden har siden 1994 uddelt 
Opmuntringsprisen på 25.000 kr. Pri-
sen uddeles til en person, som har gjort 
en uegennyttig og bemærkelsesværdig 
indsats for at lette dagligdagen for 
mennesker med en fysisk funktions-
nedsættelse.

Årets modtager af Vanførefondens 
opmuntringspris 2022 er Signe M. 
Hartvig Daugaard, som er uddannet tv- 
og medietilrettelægger fra Danmarks 
Medie- og Journalisthøjskole. 

Formanden for Vanførefonden Pia 
Gjellerup begrundede årets valg med, 
at Signe Marie Hartvig Daugaard er 
en initiativrig og innovativ tænkende 
iværksætter og ildsjæl, som arbejder 
ihærdigt for, at flere mennesker med 
handicap skal være repræsenteret i 
medierne. 

Signe M. Hartvig Daugaard stiftede 
for fire år siden sin egen virksomhed 

Great Minority, som har speciale i re-
præsentation af minoriteter, herunder 
mennesker med handicap. Firmaet til-
byder videoproduktion, rådgivning og 
undervisning. 

Hun har ansat freelancere i firmaet, 
og hun har en personlig assistent, da 
hun har et hørehandicap, der medfører, 
at hun har brug for et avanceret hø-
reapparat (Cochlear Implant (CI), som 
kan skabe kunstig hørelse hos menne-
sker, der enten er helt døve eller har et 
svært høretab.

Dernæst fortalte formanden, at 
Signe især er interesseret i unge med 
handicap, og hun er initiativtager og 
primusmotor for Danmarks første 
iværksætterbootcamp for unge med 
handicap – målrettet unge med bevæ-
gelses- og kommunikationshandicap. 

Iværksætterbootcampen foregik 
i samarbejde med Dansk Handicap 
Forbund for at vise unge med han-
dicap en alternativ karrierevej, hvor 
de bliver klædt på til at gå fra idé til 
virksomhed, og på bootcampen var 
der kendte iværksættere som op-
lægsholdere. 

 10 unge med handicap har allerede 
gennemført bootcampen med succes, 
og den skal gentages her i 2022. 

Modtagere takkede, smilede, holdt 
blomsterbuketter og diplomer, foto-
grafens blitz lynede, og alt var som så 
mange gange før til Vanførefondens 
årsmøde både glædeligt og festligt.

Signe Marie Hartvig Daugaard 
fik årets Opmuntringspris. 

Til højre ses Pia Gjellerup 
formand for Vanførefonden.
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Hvidovre
Hvidovrevej 348
2650 Hvidovre
Hvidovre@botex.dk
+45 36 49 69 69

Åbningstider

Mandag-Torsdag: 09.30 - 17.30

Fredag: 09.30 - 18.00

Lørdag: 09.00 - 13.00

Søndag: Lukket

SP Montage
Platanhusene 21 , 2690 Karlslunde

Tlf.: 40 74 32 06

Tømrermester Michael Bjørk
Gurrevej 306, 3000 Helsingør • Tlf. 40 55 34 43
info@michaelbjork.dk • www.michaelbjork.dk

Søvangsvej 1• 2650 Hvidovre
Telefon 3333 9390

christian@fejekosten.dk • www.fejekosten.dk

Valby Maskinfabrik · Pakkerivej 19
2500 København · Tlf: 88 53 29 69

www.rema1000.dk



 To gange om året mødes Dansk 
Handicap Forbund med sø-
sterorganisationerne i de fire 

nordiske lande for at tage tempera-
turen på handicappolitikken i Norden 
og blive inspireret af hinanden. Just 
hjemkommet fra bestyrelsesmøde i 
dette nordiske samarbejde i Nordisk 
Handicap Forbund (NHF) er det glæ-

deligt at kunne oplyse om den første erfaring med en delvist 
ændret mødestrategi. 

Kort før NHF’s 75 års jubilæum, der blev afholdt i København 
i november 2021, havde styrelsen besluttet at gøre NHF- 
samarbejdet mere synligt og integreret i de nordiske landes 
 organisationer. Det skulle blandt andet ske gennem at sætte 
temaer/emner på agendaen, der kunne involvere specialister i 
organisationerne, og fremfor alt at sikre involvering af særligt 
de unge medlemmer i de respektive nordiske lande. 

På mødet i Oslo i maj måned var forpersonerne fra de re-
spektive ungdomskredse/afdelinger derfor inviteret med. 

Fra Danmark var det Ann-Katrine Kviesgaard, som er for-
mand for Ungdomskredsen i Dansk Handicap Forbund. Alle 
forpersonerne fra ungdomsafdelingerne blev bedt om at 
vurdere med hinanden, hvad de kunne bidrage med til det 
Nordiske samarbejde, og hvordan de gerne ville inddrages 
i arbejdet. Det var en fornøjelse at opleve entusiasmen i 
gruppen af de unge og særligt deres motivation og enga-
gement. De unge vil gerne bidrage og inddrages i såvel det 
politiske arbejde som det netværksdannede og faglige. Det 
lover godt for fremtiden. 

Jeg selv havde fornøjelsen af at rejse frem og tilbage til 
 Oslo med Ann-Katrine Kviesgaard og derigennem få en lidt 
mere uddybende orientering om hendes ideer og betragt-
ninger. Helt igennem en fornøjelse. Fremadrettet vil det 
nordiske samarbejde derfor tage et væsentligt afsæt i faglige 
temaer, der både før, under og efter møderne kan involvere 
andre end de sædvanlige deltagere i styrelsesmøderne. Der-
udover vil der være en klar og synlig kobling til de nordiske 
landes ungdomsorganisationer. 

Nordisk Møde

 Bevicafonden har fået produceret 
nogle videoer, der oplyser om fx 
menneskesyn og funktionsned-

sættelser. Hver måned kommer der en 
ny video. Foreløbigt kan du opleve arki-
tekt Camilla Ryhl fortælle om universelt 
design. Digteren Caspar Eric, som taler 
om forskellighed. Jens Wandel, formand 
for FN-forbundet, som fortæller om 
verdensmål og målet om ”Leave No 
One Behind”. Psykolog Svend Brink-
mann som beretter om menneskesyn, 
og om hvordan vi har magt over hin-
andens liv. Parasportstjernen Peter 
Rosenmeier fortæller om, at han vil gøre 
op med medlidenhedsbegrebet. 

Bevicafonden har en lang historie 
og har betydet og betyder meget for 
mennesker med bevægelseshandicap 
og også for Dansk Handicap Forbund, 
som modtager støtte til aktiviteter.

Det hele startede med præsten 
Hans Knudsen, som stiftede Sam-
fundet og Hjemmet for Vanføre. Der 
senere blev til SAHVA og som i dag 
hedder Bevica. Filosofien er uændret 
gennem de mange år, nemlig at sætte 
fokus på behandling, uddannelse og 
udvikling af hjælpemidler og give den 
enkelte mulighed for at forsørge sig 
selv og deltage i det almindelige sam-
fundsliv. 

Så sæt dig godt til rette og se video-
erne. De ligger på  https://www.bevica.
dk/bevica150aar/

Videoer om 
menneskesyn

Bevica fonden har 150 års jubilæum i år, og det fejres med videoer

PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD | JUBILÆUM « 

PENCIL-ALT JENS BOUET, DIREKTØR I DANSK HANDICAP FORBUND | JENS BOUETS KLUMME « 
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Frederiksborg Slot har en barokhave.

Handicap-nyt har besøgt Frederiksborg Slot i Hillerød, som absolut er et besøg værd  
– også for kørestolsbrugere, selvom enkelte steder på slottet er utilgængelige

» UDFLUGTSMÅL | PENCIL-ALT CAMERA BENTE RØDSGAARD

Ekskursion til 
Frederiksborg Slot

,

 CAMERA
 P

R
ES

S
EF

O
TO

: S
T

Y
R

EL
S

EN
 F

O
R

 S
LO

T
T

E 
O

G
 K

U
LT

U
R

EJ
EN

D
O

M
M

E

20 Handicap Nyt  |  nummer 3  |  2022



UDFLUGTSMÅL « 

 Handicap-nyt har inviteret Kir-
sten Rolfsager, som er formand 
for Gribskov afdeling og tilgæn-

gelighedsvejleder i Dansk Handicap 
Forbund, til at besøge museet. Hun 
og hendes hjælper parkerer i den ydre 
slotsgård, og så går turen til indgan-
gen, som er rykket på grund af noget 
byggearbejde, så hun kommer til at kø-
re over mange brosten i sin elkørestol. 
Det er ikke sagen, men sådan er gamle 
slotsgårde. På vejen fra bilen passerer 
vi et imponerende springvand. 

Thomas Lyngby, som er museumsin-
spektør, tager imod os, og han har af-
sat tid til at gå rundt med os på slottet, 
og det viser sig hurtigt at være en god 
oplevelse, da han er en meget vidende, 
hyggelig og entusiastisk rundviser.

Slottets lange historie
Han fortæller om slottet, som siden 
1500-tallet har været benyttet af dan-

ske konger som jagtslot og kongebolig. 
Christian 4. er født der, og slottet var 
meget populært i flere hundrede år, 
men så blev det pludseligt gammel-
dags, og kongerne kunne bedre lide det 
moderne Fredensborg slot, som stod 
færdigt i midten af 1700tallet. Så i en 
periode blev slottet ikke brugt særlig 
meget, men en dag kastede Frederik 
7. sin kærlighed på det og begyndte at 
bruge det og modernisere det. Des-
værre udbrød der en brand i 1859, og alt 
indvendigt blev ødelagt. Derefter blev 
det restaureret med midler fra Carls-
bergbryggeren J. C Jacobsen, og siden 
1879 har slottet været et museum.

Samlingen er på fire etager og be-
står af historiske malerier og en om-
fattende portrætsamling af berømte 
danskere samt møbler, der viser mø-
belkunsten gennem flere århundreder 
og en del kunsthåndværk. En stor del 
af museet er tilgængeligt. Elevatoren, 

der fører til både kælderen, hvor der er 
handicaptoiletter og til de øvrige eta-
ger, har en lidt sjov historie, da den er 
installeret i en nedlagt trappeopgang 
for personalet. 

Særudstilling om Leonora 
Christina
Vi begiver os ind i særudstillingen om 
Leonora Christina, som var datter af 
Christian 4. Til udstillingen har museet 
skabt en app til telefoner. Derfor er 
det en god ide at have høretelefoner 
med selv for at lytte, men man kan låne 
nogle i billetsalget. 

Leonora Christina, som sad fængs-
let i 22 år i Blåtårn i København for sin 
mands landsforræderi, skrev ”Jam-
mersminde”, som i dag er udstillet 
på museet. Desværre er den montre 
manuskriptet ligger i lidt høj, men Kir-
sten Rolfsager i elkørestol kan løfte sin 
siddehøjde, så hun kan se det.
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» UDFLUGTSMÅL

Overvældende på den gode 
 måde
Vi bevæger os gennem de mange sa-
le, og det er nemt at komme rundt på 
slottet, og der er virkelig meget at se 
på. Her er små skibe lavet af elfenben, 
portrætter at kendte forfattere, tids-
typiske møbler, historiske malerier, ure 
og kunsthåndværk fx gobeliner, vaser 
fra Østen og skabe med et væld af ud-
skæringer og træsorter. Det er en god 
ide at afsætte en del tid for at få det 
fulde udbytte. 

Der er også en slotskirke, men 
den er kun åben, når der er kirkelige 
handlinger eller koncerter. Kirken 

overlevede branden i 1859 og ser næ-
sten ud, som den så ud på Christian 
4.s tid og fungerer som en almindelig 
sognekirke. Man kan se ned i kirken 
fra en gang på en af museets etager, 
men denne gang er ikke tilgængelig 
for kørestolsbrugere. Det, de går glip 
af, er at kunne se våbenskjolde, som 
er tilknyttet Dannebrogsordenen og 
Elefantordenen. 

Der kommer også mange turister på 
slottet, og der er produceret audiogui-
der på forskelige sprog. Her er også 
plancher, man kan læse samt titler på 
billederne eller tekster på vægge i et 
vist omfang.

Utilgængelig riddersal
Vi bevæger os mod riddersalen, som 
lige nu har en særudstilling med por-
trætter af Kronprinsesse Mary. Mu-
seumsinspektøren virker oprigtigt 
ærgerlig over, at riddersalen ikke kan 
besøges af kørestolsbrugere, men det 
er aldrig lykkedes at finde en løsning, 
og der er adskillige trin op til salen.

Museet har en kørestol, så gangbe-
sværede, der kan komme op ad trap-
perne, har mulighed for at låne en ma-
nuel kørestol, så de kan se udstillingen. 
Men det kan Kirsten ikke, da hun bruger 
elkørestol.

”Det er naturligvis ærgerligt, men 
kunne museet ikke have en skærm, der 
viste udstillingen til os, der ikke kan 
komme derop?”, spørger Kirsten Rolf-
sager, og Thomas Lyngby svarer, at det 
vil han gerne tage med som et forslag. 

Vi ser den Gottorpske Himmelglobus 
fra 1600 tallet, som viser planeterne 
og stjernetegn, vi ser kinesiske kunst-
skatte, som kom til Danmark og blev 
populære, flere af de meget gamle ure, 
som vi passerer, de går endnu.

Tordenskjold og tændstikkerne
Vi hører om et portræt af Tordenskjold, 
som museet gerne ville erhverve i 1920 
på en auktion, men som nordmænd-
ene også gerne ville have fingre i. Det 
endte med, at museet fik det på grund 
af en donation fra tændstikfabrikken 
Gosch, som gerne ville ind på det do-
minerende svenske tændstiksmarked, 
og da Tordenskjold havde kæmpet 
bravt mod svenskere, så var det oplagt, 

Museumsinspektør Thomas 
Lyngby fortæller engageret 

til Kirsten Rolfsager.

Kirsten Rolfsager er glad for 
besøget og vender gerne 
snart tilbage. 

Desværre er der en 
 trappe op til riddersalen. 

Riddersalen er 
 imponerende. 

 CAMERA PRESSEFOTO: MEW
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syntes fabrikken. Tændstikæskerne har ændret design flere 
gange, og for tiden er det portrættet fra slottet, som pryder 
æskerne.

Særudstillinger
På 3. sal ser vi en fotosamling af gruppebilleder fx af en 
skræddervirksomhed, hvor man sidder på bordene og syr. 
Her er fotografier af et sønderjysk kaffebord med brodere-
de dannebrogsflag på dugen. Det er en tematisk udstilling, 
som viser danskernes hverdagsliv fortalt gennem gruppe-
billeder.

Museet har skiftende særudstillinger ikke mindst for, at 
folk ikke skal sige til sig selv: ”Der har jeg været” og så vente 
mange år med at komme igen, så derfor sørger museet for, at 
der hele tiden sker noget nyt.

Kirsten konstaterer, at der ikke er så mange hvilepladser 
rundt om i salene, men ifølge museumsinspektøren er det 
muligt at låne klapstole, som man kan tage med sig rundt, 
hvis man har brug for det.

Thomas Lyngby forlader os, og vi tager mod den moderne 
portrætsamling af kendte danskere, fx forfattere, erhvervs-
ledere, politikere osv. I denne afdeling er der også eksempler 
på moderne møbelklassikere. 

Her er meget mere at se, end vi når. Fx er der en del om 
Christian 4., krigen i 1864 og sådan kunne vi blive ved med at 
vandre og dykke ned i epoker i Danmarkshistorien.

Slottet er for alle
På vej mod bilen, fortæller Kirsten Rolfsager, at hun er godt 
tilfreds med, hvad hun har oplevet. ”Jeg synes, man kan se 
størstedelen. Alle ved, at der er nogle begrænsninger på 
gamle slotte, men det her fungerer fint alligevel, da der er en 
god elevator. Man kan sagtens tage herhen som en afdeling 
eller alene. Der er gode muligheder for alle. Der er to velfun-
gerende handicaptoiletter, selvom der mangler tilbagetræks-
håndtag. Men hvor man kan parkere, kunne museet godt gø-
re lidt mere ud af med skiltning osv. Jeg glæder mig allerede 
til at komme igen, og fordybe mig i Danmarkshistorien”, siger 
hun.

UDFLUGTSMÅL « 

Frederiksborg Slot ligger i Hillerød i Nordsjælland. Uden 
for slottet er der en stor barokpark og en sti ved slots-
søen samt et lille spisested Leonoras Minde, som vi ikke 
besøgte, men som skulle være tilgængeligt for alle. Læs 
mere på godadgang.dk og på slottets hjemmeside.

Leonora Christina udstillingen kan ses til den 7. august 
2022, H.K.H. Kronprinsesse Mary 1972 – 2022 kan ses til 
den 31. august 2022 og 1000 nye bekendtskaber – 100 
gruppebilleder kan ses til den 18. september 2022.

Særudstillingen med kronprinsessen er ikke tilgængelig 
for kørestolsbrugere, da der er trapper til salen.

Der er mange brosten, men du kan aftale med portvagten 
om at blive sat af ved indgangen, og så kan din chauffør 

parkere bilen efterfølgende. 

 CAMERA PRESSEFOTO: DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM  CAMERA PRESSEFOTO: DET NATIONALHISTORISKE MUSEUM
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Assendløsevejen 1, 4320 Lejre. Tlf: 4642 2323. E-mail: kontor@ostedefterskole.dk 

Tæt på KBH!

Efterskole og fysisk handicap?

Blandt Osted Efterskoles 126 elever har vi plads til fem elever med fysiske handicaps. 
Værelserne er indrettet med loftlift og store badeværelser, og vi har søde efterskole- 
hjælpere klar til både personlig pleje, praktisk medhjælp og en hånd til det sociale. 

Derudover tilbyder efterskolen:

• Boglige fag og folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse
• Linjefag: Kunst, Film, Musik og Gourmet. 
•   Mulighed for Cambridge English, almindelig 9. og 10. klasse,  

eller tværfaglig, prøvefri 10. klasse. 

Kom og besøg os og mærk hvordan fællesskabet mellem alle elever  
- gående og kørestolsbrugere – er helt særligt, og giver noget begge veje. 

- det kan man da sagtens!

Være én, men én iblandt.

www.elsassfonden.dk 
Følg os      

Vi står bag  
de danske 
paraatleter 

HELD OG LYKKE 

MED DE 

PARALYMPISKE 

LEGE!
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Det sker

FREDERIKSHAVN-SÆBY

Torsdag den 18. august kl. 19.00 på 
Dagcenteret Ingeborgvej: Banko.

HADERSLEV

Lørdag den 3. september 9.15-20.00: 
Bustur til Den Gamle By. Vi mødes 
Hjortebrovej 44. 6100 Haderslev 
(Humletoften). Kl.9.15 og kører kl. 9.30. 
Forventet hjemkomst ca. kl. 20. Prisen 
for busturen, entré og aftensmad kr. 
200.Forplejning og drikkevarer for egen 
regning.

Tilmelding senest 29. 8 til Gunda Agø 
tlf. 60 61 24 72 efter kl. 20. Eller mail 
agoegunda@gmail.com. Tilmelding 
først til mølle.

Evt. spørgsmål til turen, kontakt 
Flemming K. Jensen tlf. 24 27 04 31 el-
ler mail kalumkjf@gmail.com 

HIMMERLAND

Lørdag den 27. august kl. 12.00-
18.00 på Keldgårdsvej 57, 9600 Aars: 
Sommerfest. Afdelingen står for 
buffet med årstidens kød og grønt. 
Der serveres kaffe/te og kage. Pris kr. 
100. Man medbringer selv drikkevarer. 
Tilmelding senest den 12. 8. til Pia 
Fogh, e-mail: piafogh57@gmail.com, 
tlf. 61 67 45 17. Ved tilmelding bedes 
pengene overføres til kontonr. 9070-
6750885800. Husk at oplyse navn på 
indbetaler.

KORSØR-SKÆLSKØR

Søndag den 7. august-torsdag den 11. 
august: Ferierejse til Fyn. (Se side 26).

MIDT-VEST

Torsdage den 18. august og 15. sep-
tember kl. 18.30-21.30: Banko.

Lørdag den 11. juni kl. 9.30-21.00: 
Tur til Ree Park. Afgang fra Bytoften. 
Der serveres rundstykker og kaffe i 
bussen. Vi spiser aftensmad på vej 
hjem. Afgang fra Ree Park kl. 17.00. Pris 
ikke fastsat. Sidste tilmelding den 30. 
5. til Jeannette, tlf. 61 67 09 93, eller 
Kæth, tlf. 23 48 72 02.

Torsdag den 7. juli kl. 14.00-20.30: 
Sommerhygge. Vi spiller spil inde og 
ude, hvis vejret tillader det. Der serve-
res stegt flæsk med persillesovs, nye 
kartofler og rødbeder til aftensmad. 
Pris kr. 60 pr. person. Sidste tilmelding 
den 27. 6. til Jeannette, tlf. 61 67 09 93, 
eller Kæth, tlf. 23 48 72 02.

Lørdag den 27. august kl. 11.30-
18.00 med kørsel fra Bytoften: Tur med 
’Mågen’ til Himmelbjerget. Pris ikke 
fastsat. Sidste tilmelding den 15. 8. til 
Jeannette, tlf. 61 67 09 93, eller Kæth, 
tlf. 23 48 72 02.

Onsdag den 7. september kl. 17.15-
21.00: Café og hygge på Teglvænget. 
Spisning fra kl. 17.15. Hygge fra kl. 
19.00. Man kan vælge, om man er med 
til begge dele eller kun til hygge. Vi 

spiller spil, laver håndarbejde og hyg-
ger. Pris for aftensmad er kr. 60. Pris 
for kaffe og kage er kr. 25 pr. person. 
Sidste tilmelding til aftensmad er man-
dagen før til Jeannette, tlf. 61 67 09 93, 
eller Kæth, tlf. 23 48 72 02.

Søndag den 11. september kl. 
13.00-17.00: Søndagscafé. Vi hjælpes 
ad med at bage en kage og smager den 
sammen med en kop kaffe. Vi kan spille 
spil, se film eller noget andet, som vi 
har lyst til. Pris kr. 30 pr. person. Sidste 
tilmelding den 5. 9. Tilmelding skal ske 
til Helle, tlf. 40 75 70 31.

Lørdag den 1. oktober-søndag den 
2. oktober kl. 10.00-17.00 (begge 
dage): Kreativ weekend. Bente sæt-
ter sine kreative evner til rådighed, 
så man kan komme og lave de fineste 
kort. Man skal selv medbringe de ar-
bejdsredskaber, man har brug for, og 
papir og saks. Der vil være kaffe og te 
på kanderne dagene igennem, og til 
frokost serveres en sandwich. Der er 
mulighed for at købe sodavand. Prisen 
for weekenden er kr. 250 pr. person. 
Sidste tilmelding den 19. 9. til Helle, tlf. 
40 75 70 31.

Arrangementer foregår på Teglvæn-
get 107 D, med mindre andet er nævnt. 

ODSHERRED

Fredag den 29. juli kl. 19.00-23.00 på 
Markedspladsen, Vig Stationsvej, 4560 

I DANSK HANDICAP FORBUND I 24. juni-1. oktober 2022

CALENDAR-STAR
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på adressen: 
www.danskhandicapforbund.dk

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk
Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk
Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk
Afdelingschef: jeppe@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:   Log in på "Min side" via hjemmesiden
Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk
Kommunikationsmedarb.: laura@danskhandicapforbund.dk
Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk
Forældrekredsen: dhf@danskhandicapforbund.dk
Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk
RYK: info@ryk.dk
Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

» DET SKER | PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD & MADS STAMPE
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Assendløsevejen 1, 4320 Lejre. Tlf: 4642 2323. E-mail: kontor@ostedefterskole.dk 

Tæt på KBH!

Efterskole og fysisk handicap?

Blandt Osted Efterskoles 126 elever har vi plads til fem elever med fysiske handicaps. 
Værelserne er indrettet med loftlift og store badeværelser, og vi har søde efterskole- 
hjælpere klar til både personlig pleje, praktisk medhjælp og en hånd til det sociale. 

Derudover tilbyder efterskolen:

• Boglige fag og folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse
• Linjefag: Kunst, Film, Musik og Gourmet. 
•   Mulighed for Cambridge English, almindelig 9. og 10. klasse,  

eller tværfaglig, prøvefri 10. klasse. 

Kom og besøg os og mærk hvordan fællesskabet mellem alle elever  
- gående og kørestolsbrugere – er helt særligt, og giver noget begge veje. 

- det kan man da sagtens!

Være én, men én iblandt.

www.elsassfonden.dk 
Følg os      

Vi står bag  
de danske 
paraatleter 

HELD OG LYKKE 

MED DE 

PARALYMPISKE 

LEGE!



Vig: Lars Lilholt koncert. Koncerten 
starter kl. 20.00 og slutter ca. kl. 23.00. 
Handicapparkering ved indgangen til 
pladsen. Under koncerten er der mulig-
hed for at købe mad og drikke. Alle ud-
gifter for egen regning. Gratis adgang 
til hjælper ved visning af ledsagerkort. 
Tilmelding senest den 22. 7. til Lena, 
e-mail: lena.nielsen@ofori.dk, tlf. 59 65 
95 86, eller Susy, e-mail: susysiv@mail.
dk, tlf. 59 32 45 65.

Torsdag den 25. August kl. 10.30-
16.30 på Højby Sø, Ellingebjergvej 4573 
Højby: Naturen og handicap. Oplæg 
om adgang til naturen, eksempler og 
standarder. Få viden og inspiration til 
arbejdet for adgang til skoven, stranden 
og parken for mennesker med handi-
cap. Oplægsholdere: Lars S. Pedersen, 
arkitekt og formand for BTPU, og Søren 
Ginnerup, civilingeniør. Derudover vil 
der være erfa-oplæg med udgangs-
punkt i deltagernes egne oplevelser 
med at komme rundt i naturen. Alle er 
velkomne. Der vil være indbudt repræ-
sentanter fra handicaporganisationer 
samt lokale politikere og handicapråds-
medlemmer samt naturfolk fra Region 
Sjælland. Deltagelse er gratis, og der 
ydes kørselsgodtgørelse efter statens 
lave takst. Tilmelding senest den 15. 8. 
til Lena, e-mail: lena.nielsen@ofori.dk, 
tlf. 59 65 95 86, eller Susy, e-mail: susy-
siv@mail.dk, tlf. 59 32 45 65.

SKAGEN

Torsdage den 25. august, 8. og 22. 
september kl. 19.00-22.00: Bankospil.

Mandage den 29. august og 5. sep-
tember, 12. september, 19. septem-
ber og 26. september kl. 14.00-16.30: 
Mandagsklub.

Arrangementer foregår på Klitrosen, 
Markvej 121 A, med mindre andet er 
nævnt. Til arrangementer med spis-
ning, ring senest fem dage før på tlf. 20 
86 45 54. 

SLAGELSE-SORØ

Mandag den 1. august kl. 18.00: Mu-
sikaften med Søren Westerholm. Vi 
starter med smørrebrød. Pris kr. 125. 
Tilmelding senest den 24. 7. til Doris.

Mandag den 5. september kl. 18.00: 
Banko. Vi starter med smørrebrød. 
Derefter spiller vi banko, pausespil, lot-
teri, kaffe og kage. Pris med gevinster 
kr. 85. Tilmelding senest den 29. 8.

Bindende til-/afmelding til Doris, tlf. 
29 67 72 84, eller Britta, tlf. 22 29 56 73. 
Betaling på MobilePay 508200. Vi tager 
forbehold for ændringer. Bestyrelsen 
forbeholder sig retten til at aflyse.

THISTED

Lørdag den 1. oktober-lørdag den 8. 
oktober: Ferierejse til Mallorca, Spani-
en (se nedenfor).

REJSER

Mallorca/Spanien
1.-8 oktober 

Thisted afdeling arrangerer ferierejse 
til Mallorca i Spanien. Afrejse fra Thi-
sted med bus til Aalborg Lufthavn. Vi 

skal bo på Hotel Viva Eden Lago i lejlig-
heder med all inclusive.

Pris kr. 6.999 ved to personer i lejlig-
heden. Tillæg for eneværelse kr. 1.500. 
Tillæg for person i handicapegnet 
lejlighed kr. 799. Tillæg for en enkelt 
person i handicapegnet lejlighed kr. 
2.999. Prisen inkluderer 1 stk. bagage 
og 1 stk. håndbagage og mad ombord 
på flyet. Tilmeldinger skal ske til Laila 
Toftdal, tlf. 51 31 58 51.

Fyn/Danmark
7. august-11. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 
ferierejse til Fyn. Vi skal bo på Hotel 
Vissenbjerg Storkro. Pris kr. 4.299 ved 
min. 30 betalende personer. Tillæg for 
enkeltværelse kr. 899. Pris inkl. halv-
pension. Prisen dækker ikke evt. en-
tréer, og der er mulighed for at tilkøbe 
afbudsforsikring. Vi vil arrangere ture 
rundt på Fyn, Langeland og Tåsinge. Vi 
rejser med liftbus fra Egon’s Rejsebu-
reau. Begrænset antal kørestolsbru-
gere kan deltage, og vi vil have fælles 
hjælpere med. Kontakt Kirsten Rønhoff 
Hansen, tlf. 58 19 60 79, for at høre, om 
der fortsat er plads og for yderligere 
information om turen.
Der tages forbehold for evt. ændringer 
og aflysninger.
Alle tilmeldinger skal ske til tlf. 58 19 69 
79 eller 20 96 27 69, med mindre andet 
er nævnt. Betaling skal ske kontant ved 
fremmøde på dagen. 

» DET SKER 

Følg med i forbundets  arbejde, når Handicap-nyt er på vej
Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og de lange deadlines gør, at 
der er meget, som forbundet gør, der ikke får plads på siderne i bladet.

Derfor er det en god ide at læse nyheder på forbundets hjemmeside og abon-
nere på nyhedsbrevet, som udsendes en gang om ugen. Du kan tilmelde dig 
nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Derudover har forbundet en Facebookside, hvor medlemmer og andre inte-
resserede kan følge med i arbejdet, og landsformand Susanne Olsen er også at 
finde på det sociale medie Twitter, hvor hun fra tid til anden pipper fra de mø-
der, hun har med fx politikerne på Christiansborg.

Interesserede kan finde forbundets Facebookside på www.facebook.com/
danskhandicapforbund, og landsformanden går under navnet @SusanneOl-
senDHF på Twitter.

Vi glæder os til at se dig. 
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» DET SKER

Dansk Handicap Forbund  
deltog i demonstration

Den 5. maj 2022 deltog 25 organisationer i en demonstration i København for at 
starte, det #enmillionstemmer har kaldt VelfærdsRevolutionen. Om baggrunden 
for initiativet udtaler medstifter Monica Lylloff: ”VelfærdsRevolutionen er et fol-
keligt oprør nede fra. Det velfærdssamfund, som vi alle ønsker at være en del af 
og bidrage til, så vi kan hjælpe hinanden, hvis vi skulle få brug for hjælp, det er gå-
et i stykker. Den model vi egentlig har været så stolte af i rigtig mange år, den fun-
gerer bare ikke. Og det er efterhånden ligegyldigt, hvor vi kigger hen i samfundet. 
I børnehaver, skoler, plejehjem, er der mennesker med handicap, der har brug for 
hjælp eller i jobcentrene. Det sejler alle steder. Nu står vi altså sammen og siger, 
at det er et Christiansborg-ansvar at få det fixet.”

Til dagligt kæmper græsrodsbevægelsen #enmillionstemmer og organisatio-
nen Dansk Handicap Forbund begge for retssikkerhed og bedre vilkår for men-
nesker med handicap. Som mennesker bevæger vi os gennem tiden mellem de 
kasser, som samfundet er bygget op om, og det handler derfor også om daginsti-
tutionerne, folkeskolen, uddannelsessystemet, jobcentrene, plejehjemmene og 
sundhedsområdet.

Ligegyldigt hvilken samfundskasse vi kigger ind i lige nu, så fungerer det ik-
ke. Derfor påpeger Monica Lylloff, at der systemisk er noget helt galt med den 
velfærdsmodel, samfundet er bygget op på. Så nu står græsrodsbevægelser og 
etablerede organisationer sammen, for man har fuldstændig glemt, at det altid 
skal handle om mennesker.

”Nu står vi alle sammen og peger ind mod Christiansborg og siger: det fungerer 
ikke, ligegyldigt hvor vi kigger hen! Det vil sige, at det er et gennemgående syste-
misk problem, så Christiansborg, nu er det jer, der skal på banen!”

For Dansk Handicap Forbund er det vigtigt at understrege, at selvom demon-
strationen kun foregik i København, så gør behovet for ændringer sig gældende 
alle steder i landet.

Laura Hansen

Ungdoms-
kredsen 
sælger 
merchan-
dise i an-
ledning 
af 50 års 
 jubilæum
I år fylder Ungdomskredsen (UK) 
i Dansk Handicap Forbund 50 år. 
I den alder ville mange have ten-
dens til en grånende manke og et 
lidt lavere tempo. Men ikke UK. I 
jubilæumsåret er der ekstra mange 
aktiviteter og kredsen har bl.a. fået 
lavet lækre effekter, som kan kø-
bes. En kop koster 60 kr., en kasket 
50 kr. og en nøglering 40 kr. De kan 
købes enten på Dansk Handicap 
Forbunds webshop eller ved hen-
vendelse til uk@ungdomskredsen.
dk. Al overskud går ubetinget til 
Ungdomskredsens aktiviteter.

  
 Claus Jensen
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DryNites® natunderbukser har ekstra høj bekyttelse, 
er designet så de ligner almindelige underbukser 
og udviklet i et særligt lydløst materiale. 
Findes i 3 størrelser til børn i alderen 3-5 år, 4-7 
år og 8-15 år.

DryNites® BedMats er et absorberende engangs- 
underlagen, der holder madrassen tør, når uheldet 
er ude. DryNites® BedMats er specielt udviklet med 
fokus på høj absorbering, beskyttelse og diskretion. 

Læs mere på www.drynites.dk

Vågn op tør!
®

Færre bekymringer, mere barndom

Danmarks nr. 1 natunderbuks til 
    Piger    &    Drenge

Tape
funktion holder  

underlaget  
på plads

Unikt engangsunderlagen

Fås i de fleste supermarkeder, Matas og på apoteket.

Hold ferie året rundt 
uden forhindringer
I Dronningens Ferieby er der plads 
til alle – børn, unge, ældre og endda 
familiens hund – og handicap er 
ingen hindring. 

Kun 1 time fra Aarhus og 4 timer 
fra København finder du vores 
handicapvenlige sommerhuse, som 
vil danne basen for lige den ferie, du 
drømmer om!

Vi tilbyder:

• Ugeferie
• Weekend- og miniferie
• Aktivitetsophold

Book dit næste ophold på
www.dronningensferieby.dk  eller ring til 

os nu på     87 58 36 50 og hør mere!



» NYT FRA SPECIALKREDSEN RYK | PENCIL-ALT STIG LANGVAD

Videoer fra RYK om

Transanal Irrigation
Mennesker med fx rygmarvsskader oplever ofte tarmproblemer, som er et stort problem 

for mange, og som kan give både sygedage og nedsat livskvalitet

 R YK, som er en specialkreds i 
Dansk Handicap Forbund, har 
lavet en række personlige, gri-

bende og informative videoer og en 
hjemmeside med fakta om Transanal 
Irrigation (TAI), som man kan finde på 
hjemmesiden:  https://tai.ryk.dk/da/

Hvis man har problemer med inkon-
tinens eller uheld med afføring, ofte 
har forstoppelse i tarmen, smerter i 

tarmen, mange urinvejsinfektioner 
kombineret med forstoppelse eller 
bruger mere end 30-45 minutter på 
toilettet kan TAI være en mulig løsning 
for at få en bedre livskvalitet. 

Undersøgelse i RYK fra 2019 
I en undersøgelse fra 2019 fortalte 
RYKs medlemmer, at problemer med 
tarmen udgør det måske største pro-
blem for at kunne leve et godt liv, så 
derfor kan der være god grund til at 
overveje TAI. På en skala fra 0-10 siger 

medlemmerne, at tarmens problemer 
vægter 6,1, mens det at sidde i køre-
stol vægter 4,7. 

Medlemmer på arbejdsmarkedet har 
faktisk 2,5 ugers fravær fra deres ar-
bejde hvert år som følge af problemer 
med tarmen. Aarhus Universitetsho-
spital har påvist, at op imod 56% bør 
overveje eller skal skifte metode til at 
tømme deres tarm, og en stor del bør 
overveje TAI, som kun bruges af 12% 
af medlemmerne i RYK. 

Information om TAI er  påkrævet
Selvom TAI kan hjælpe mange fle-

re, så er det uheldigvis sådan, 
at 29% aldrig har hørt om 

TAI, til trods for at de følger 
den livslange kontrol i Skej-
by/Viborg eller Glostrup/
Hornbæk. Der er derfor 
behov for information om 

TAI. Det er et internationalt 
problem, så derfor har RYK 

fået lavet undertekster på ot-
te sprog, så flest mulige kan få 

udbytte af at se videoerne, 
som ikke kun er for menne-
sker med rygmarvsskade, 
men også andre med an-
dre former for handicap og 

pårørende såvel som sund-
hedspersonalet. 
Det er flot og engagerende 

at høre RYKs medlemmer 
fortælle deres meget per-
sonlige oplevelser med og 
nytte af TAI. Videoerne 
er lavet i tæt samarbej-
de med Skejby, og de 
er støttet økonomisk af 

Coloplast og Qufora. Det er 
BrandMovers, som har stået 

for produktionen med RYK som 
instruktører. 
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I Slettestrand kan du holde din ferie i smukke 
naturrige rammer lige ved Vesterhavet!

Handicapvenlige ferieboliger | Restaurant med hjemmelavet mad
Varmtvandsbassinet og træningsrum med fuld tilgængelighed

Handicapvenlig sti i Svinkløv plantage 
Tilgængelig strandsti helt ned til Vesterhavet

Feriecenter Slettestrand A/S | slettestrand.dk | mail@slettestrand.dk | +45 9821 7044

det handler ikke om
at blive til noget

– men om at blive til

nogen silkeborghojskole.dk

Hovedfag: Friluftsliv, idræt & vandsport, musik, 
kunst, politik & debat, change makers.

Mere end 40 eksistens- og valgfag: Fx kajak, 
keramik, mountainbike, ølbrygning, adventure 
race, svømning, skrivekunst.

Rejser: Spændende eventyr til lands og til vands.

DYRK GLÆDEN

/sport24dk @sport24dksport24.blog www.sport24.dkBesøg os:  i butik

TLF. 66 17 70 16
Skal vi også hjælpe dig?

Tlf.: 22 66 50 57
www.tuluna-design.dk

Tøj til dig med særlige behov

Ud i livet med handicap

Gør din hverdag lettere

Af & på - UDEN forflytninger



» DET SKER 

Indmeldingskort Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver

Bliv medlem af  
Dansk Handicap Forbund

...der er flere måder, du kan gøre det på

TYPER AF MEDLEMSKAB
Ordinært medlemskab – bliv en del af 
et stærkt netværk af mennesker med 
bevægelseshandicap og få adgang til 
forbundets medlemsblad(e), rådgivning, 
bisiddere og politiske niveau. 

Bliv ordinært medlem 1 års kontingent 
for enkeltpersoner koster 314,- kr., og  
par/familiemedlemskab koster 471,- kr.

Støttemedlemskab – vi arbejder aktivt for, 
at mennesker med bevægelseshandicap 
får mulighed for et liv med lige 
muligheder, med dette medlemskab 
kan du støtte vores arbejde.

Bliv støttemedlem fra  
26 kroner om måneden

Virksomhedsstøtte – mulighederne for 
støtte og samarbejde er mange. Har du og 
din virksomhed lyst til at høre mere, kan I 
kontakte direktør Jens Bouet  
direkte på telefon 53 56 13 33 eller mail: 
jens@danskhandicapforbund.dk. 

Hvilket medlemskab ønskes:

Ordinært medlem 
☐ Enlig
☐ Par

☐ Støttemedlem

Jeg ønsker medlemskab af (sæt kryds):

☐ Forældrekredsen (FK - For forældre med børn under 18 år med handicap) 

Barnets navn: 

Fødselsdato (d.m.å):

☐ Ungdomskredsen (UK) – 15-36 år

☐ Amputationskredsen (AK)

☐ RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

Dato og underskrift

Med min underskrift giver jeg samtykke til at Dansk Handicap Forbund håndterer mine oplysninger.  
- Læs om håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskab på: https://danskhandicapforbund.dk/da/handelsbetingelser-i-dansk-handicap-forbund

Navn: 

☐ Jeg har et handicap ☐ Jeg har ikke et handicap 

Evt. Ægtefælle/samlevers navn: 

☐ Jeg har et handicap ☐ Jeg har ikke et handicap

Adresse:

Postnummer/by:

E-mail:

Telefon:

Fødselsdato (dato.måned.år):

Jeg ønsker medlemskab af Dansk Handicap Forbund
✁

Brug hjemmesiden 
- www.danskhandicapforbund.dk

>> Tryk på bliv medlem øverst i højre
hjørne af siden og følg linket<<

Her finder du en indmeldingsblanket, 
der med det samme sendes direkte 
til sekretariatet fra hjemmesiden. 

Det er nemt og hurtigt.

Ring til os på 39 29 35 55 
På sekretariatet sidder en medarbejder 
klar til at tage imod din indmelding. Du 
skal have følgende informationer klar:

Navn | Adresse | Fødselsdato 
Kommune | Telefon | Email

Du skal oplyse, hvilket medlemskab 
du ønsker, om du har et handicap, 
og om du ønsker at blive medlem af 
en af forbundets fire specialkredse.

Send os et brev 
Du kan også sende os din 
tilmelding pr. brev. Fyld den 
nedenstående blanket ud og send 
den til forbundet på adressen:

Dansk Handicap Forbund 
Blekinge Boulevard 2 
2530 Taastrup
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tilmelding pr. brev. Fyld den 
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Dansk Handicap Forbund 
Blekinge Boulevard 2 
2530 Taastrup
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Jeg er hurtigere på jobbet med min
PAWS hjælpemotor end i bil, og jeg

undgår forflytninger.

John M. Hinrup, tetraplegiker
 og virksomhedsejer

Årets produkt 
Health & Rehab 

Scandinavia
2021

Din PAWS-forhandler:
www.koerestolseksperten.dk

8980 3098 * admin@koerestolseksperten.dk
Livøvej 27A, 8800 Viborg - Lunikvej 44A, 2670 Greve 

Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411

bredegaard@regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk

Vi er et højt specialiseret bo- og dagtilbud til blinde og svagsynede voksne 
mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Herunder også mennesker 

med erhvervet eller medfødt døvblindhed.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter
borgeren i at leve et selvstændigt og aktivt liv ud fra egne ønsker og resurser. 



» GLOBALT SAMARBEJDE | PENCIL-ALT CAMERA MAJBRITT BØGE LARSEN

Partnerskaber i Vietnam 
med myndighederne på 

skuldrene
Dansk Handicap Forbund (DHF) - Globalt Samarbejde (tidligere Uland) - har siden 2012 

arbejdet med organisationsopbygning i Vietnam. Vi startede med tre partnerskaber, og har 
i dag partnerskaber med otte handicaporganisationer fordelt på otte provinser omkring 

hovedstaden Hanoi 

 I efteråret 2021 fik forbundet midler 
fra ”Handicappuljen” til en tredje 
fase i Vietnam fra 2021 til 2026. 

Ud over udvidelsen med to helt nye 
partnere i to nye provinser, fortsætter 

arbejdet med at styrke handicapbevæ-
gelsen i det nordlige Vietnam gennem 
kapacitetsopbygning i organisationer-
ne, styrkelse af organisationernes ev-
ner til at være fortaler for mennesker 

med handicap samt medlemsoriente-
rede aktiviteter for at forblive relevan-
te for deres medlemmer. Målet er, at 
organisationerne skal blive stærke og 
bæredygtige handicaporganisationer, 
der kan skabe varige forbedringer for 
mennesker med handicap.

International NGO i en kommu-
nistisk et-partis republik
I Vietnam er der ikke foreningsfrihed, 
som vi kender det i Danmark. En stor 
del af de civilsamfundsorganisationer, 
der eksisterer i Vietnam, er etableret af 
staten som semi-statslige enheder for 
at organisere folket og kanalisere egne 
politikker til organisationernes med-
lemmer. På et tidspunkt indså regerin-
gen, at dette system ikke altid var så 
effektivt som håbet, og der blev åbnet 
op for dannelse af civilsamfundsorga-
nisationer på nogle områder fx orga-
nisationer for personer med handicap. 
Ingen kan dog starte en organisation 
uden godkendelse fra myndighederne, 
og en organisation er først lovligt aner-
kendt, når dens kandidat til formands-
posten og vedtægterne er godkendt af 
den lokale myndighed. 

Internationale NGO’er, der ønsker 
at arbejde i Vietnam og støtte op om 
landets og befolkningens udvikling, er 
velkomne, så længe de følger de pro-
cedurer og krav til tilladelser, som myn-
dighederne udsteder. Der er dog en 
bekymring fra vietnamesisk side om, 
at nogle internationale NGO’er kunne 
have samfundsomstyrtende hensig-

Efter corona 
kan vi atter 

holde møder i 
Vietnam.
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ter. Det 
kom bl.a. til 
udtryk fra et 
medlem af cen-
tralkomiteen, i Vietnams 
Kommunistiske Parti ved 
den nationale partikon-
gres i 2021, der udtalte 
at: "kontrarevolutionære 
kræfter finder altid måder at 
blande sig i landets udvikling 
og ødelægge vores resulta-
ter, især gennem internationale 
NGO'er". Dette blev efterfulgt af 
en ny forordning, hvor internationale 
NGO'er – herunder Dansk Handicap 
Forbund - skal anmode om ny tilladel-
se hos lokale myndigheder til enhver 
workshop/møde/sammenkomst med 
vietnamesiske partnere, selv når det 
overordnede projekt er godkendt af 
myndighederne. 

Hvor vi i Danmark er vant til, at 
vi laver aftaler og skriver dem i ka-
lenderen, så bliver det noget mere 
udfordrende at planlægge et besøg, 
en fælles workshop eller et lille møde 
med vores partnere i Vietnam. Det 
skal planlægges i god tid, da de lokale 
myndigheder skal give deres tilladelse, 
og godkendelses-processen kan tage 
flere måneder. 

Partnermøde med myndighe-
dernes ekstra øre
Med COVID19 som den altoverskyg-
gende faktor gennem de sidste to år, 
har det ikke været muligt at rejse til 
Vietnam og besøge vores partnere. 
Vietnam har haft meget restriktive 
nedlukninger af flere omgange, men i 
marts 2022 blev landet åbnet igen, og 

det er nu 
muligt at rejse 

til Vietnam, hvis 
man er vaccineret og 

kan vise en frisk negativ CO-
VID19 test. 

Det blev derfor endelig muligt at 
besøge vores partnere i april 2022. 

Med den korte frist fra det genåbne-
de Vietnam og til den egentlige afrejse 
blev det muligt at få tilladelser til 
at afholde møder med partnere i 
fire provinser, og herudover delta-
gelse i en fællestræning og en fælles 
work shop med repræsentanter fra alle 
otte partnere. Hos vores nye partner i 
provinsen Quang Ninh mødte vi en ung 
energisk bestyrelse, der kunne fortælle 
om flere medlemsaktiviteter, som de 
havde fået stablet på benene – herun-
der en national sangkonkurrence. Ud 
over bestyrelsen var der tre personer 
tilstede, som viste sig at være fra de 
lokale myndigheder og det lokale politi. 
De var der for at lytte og notere, hvad 
vi talte om. 

Det er tankevækkende, at når man 
går rundt i Hanois gader og ligner en al-
mindelig turist, så mærker man ikke, at 
man går rundt i et meget myndigheds-
kontrolleret land. Politiet ses sjældent i 
gaderne, og butikker bugner af vestlige 
varemærker. Økonomien buldrer der-
udaf, og ungdommen bruger internet 
og Facebook som i så mange andre frie 
samfund. 

Det er først, når man arbejder som 
international NGO med vietnamesiske 
partnerskaber, at man fornemmer, at 

Viet-
nam 
trods alt har 
en styreform, 
hvor der ønskes kontrol 
med indflydelse udefra. På en måde så 
vender man sig til den form for kontrol, 
som at have politi og myndigheder sid-
dende med noteblokken fremme, når 
man arbejder med organisationsop-
bygning i Vietnam. 

Alligevel så kan det være svært ikke 
at sammenligne med Danmark, og 
hvor mærkeligt det ville være, hvis 
politi og embedsmænd dukkede op til 
et medlemsmøde i Dansk Handicap 
Forbunds lokalafdelinger for at holde 
øje. Men det er en præmis, når man ar-
bejder i Vietnam, og en præmis vi ikke 
kan ændre på.

GLOBALT SAMARBEJDE « 

Fremmødet 
var fint, da 
vi endelig 
kunne mødes 
igen.
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» BOGANMELDELSE | PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD

Intuitiv spisning
Spis og vær sund og lad være med at tænke på slankekure, som muligvis har gjort din krop 

forvirret. Ny bog gør op med myten om den sunde slanke krop

 Inger Bols har skrevet bogen ”Intu-
itiv Spisning – vejen til vægtneutral 
sundhed”. Hun er autoriseret diæ-

tist og har gennem sin mangeårige 
praksis hjulpet mange mennesker 
med at tabe sig som specialiseret 
vægtdiætist og som underviser. Men 
som årene gik, begyndte hun at undre 
sig. Hendes klienter fulgte hendes råd 
og tabte mange kilo, men efter få år 
kom de tilbage til hende og ville tabe 
sig igen, da de havde taget på igen. 
Så startede kuren forfra. Her var lagt 
op til en forretning, der kunne køre i 
årevis. Men Inger Bols undrede sig, og 
hun syntes noget var komplet galt, og 
det fik hende til at ændre sin syn på 
vægttab. 

Hun begyndte at undersøge faglig 
litteratur om emnet, og fandt frem til, 
at både læger og psykologer havde 

forsket i emnet. På den baggrund fandt 
hun ud af, at hun burde gå nye veje.

I dag arbejder hun som vægtneutral 
diætist, og hun hjælper klienter med 
at være sunde. De må gerne tabe sig, 
og mange, der omlægger deres spise-
vaner, taber sig, men det er ikke målet, 
selve målet er at være sund. Det kan 
man være på mange måder, og der er 
ikke nogen, der ved, hvad en idealvægt 
er.

Slankekure forvirrer din krop
Men hvorfor virker slankekure ikke 
efter formålet? Ifølge Inge Bols har 
nogle mennesker været på slankekure 
siden de var børn, og de har altid fået 
at vide, at de skal tabe sig. Det er bare 
ikke lykkes for dem. Med årene har de 
fået en uhensigtsmæssig relation til 
både deres krop og til mad. Mange ved 

ikke, om de er sultne eller mætte. De 
har forvirret deres kroppe med utallige 
slankekure, og de nyder ikke længere 
deres liv, og de synes ikke, at de er lige 
så gode som slanke mennesker.

Når personer, der har været på slan-
kekure i årevis, går i gang med et forløb 
hos hende, så lærer hun dem at mærke 
efter og får dem til at opleve, hvornår 
de er sultne, og hvornår de er mætte. 
De må spise alt den mad, som de kan 
lide og arbejde med deres mætheds-
fornemmelse. Der er ingen fokus på 
madplaner eller vægt. Det er det, hun 
mener med begrebet intuitiv spisning.

Når folk efter et stort vægttab tager 
på igen, så har de ikke noget at skam-
me sig over, da vægtøgning igennem 
livet er meget kompliceret, og man får 
et dårligt liv af at være konstant i krig 
med sin krop. 
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» BOGANMELDELSE

Inge Bols mener, det er forkert, at sundhedssystemet 
fastholder, at vægttab er lig med sundhed. Vægtudvikling er 
ifølge hende: ”En kompleks interaktion mellem genetiske, 
udviklingsmæssige, adfærdsmæssige, socioøkonomiske og 
miljømæssige påvirkninger, som den enkelte naturligvis ikke 
kan forventes at have et overblik over”.

Du skal leve og spise her og nu
I bogen er der en del forklaringer af videnskabelig art om hor-
moner, fedt, stofskifte og om spiseforstyrrelser af forskellig 
art, og referencer til undersøgelser, der viser, at mange ikke 
kan holde vægttabet. Hun omtaler også udskamning af tykke 
mennesker. Mange klienter har svært ved at acceptere dem 
selv. Nogen synes, at de er fede og ulækre, og de mener, at 
kun et vægttab kan ændre ved den opfattelse. De forestiller 
sig alt det, som de skal, når de har tabt sig. Og imens går livet. 

Når hun taler med klienterne, så fortæller de om mange års 
besværligheder med at styre deres sult og mæthedsfølelse. 
Nogle tænker på mad hele tiden, når de skal tabe sig, og så 
spiser de for lidt, og så bliver de meget sultne og så over-
spiser de. Under en slankekur oplever de yoyo vægt, som er 
ledsaget af dårlig samvittighed. Selve vægtstigmatiseringen 
stresser, og stress giver også vægtøgning, så ifølge Inge Bols 
er der lagt op til en meget ond cirkel.

Sæt fokus på sundhed – ikke vægt
Inge Bols vejledning går ud på, at klienterne skal tænke mere 
på sundhed end på vægt, for hvis en person skal kæmpe hver 
time for at veje sin idealvægt, så er den ikke ideel for perso-
nen. Det drejer sig i stedet om at være sund, da sunde vaner 
giver et betydeligt fald i dødelighed, uanset vægt.

Det gælder om at lære selvomsorg og ikke hele tiden kri-
tisere sin krop og lære at kende dens signaler, og slå slanke-
kurshjernen fra, da den er urimelig over for det at leve livet. 
I bogen er der spørgsmålstest, hvor du kan teste dig selv i 
forhold til mad.

I bogen er der udsagn fra klienter, som er blevet tilfredse 
med dem selv på en ny måde, nogle har tabt sig, andre har en 
stabil vægt, som ikke stiger. De spiser bevidst og spiser kun 
en is og ikke seks, da de er mætte og har spist tilstrækkeligt i 
løbet af dagen. Deres lyst til slik falder også generelt, og de er 
behagelig mætte. De spiser med henblik på sundhed, og de 
har lært at kontrollere deres følelser, og de behøver ikke spise 
sig fra dem. Mad er til for, at vi kan blive mætte og ikke til at 
dulme følelser. Fx beskriver en kvinde, at da hun blev fyret, 
ville hun for år tilbage været gået hjem og trøstespist. Det 
gjorde hun ikke, fordi hun var mæt. De oplever større livsglæ-
de, når de må spise uden at veje sig, og deres blodtryk, kole-
steroltal er forbedret, og accepten af deres kroppe har giver 
dem mere psykologisk modstandskraft. Kroppene finder ro, 
fordi de ikke hele tiden bliver vejet.

Men hvad hvis man ikke kan elske sin krop? Så skal du iføl-
ge Inge Bols starte med at respektere den, det er din krop, 
og den skal du være omsorgsfuld over for. Du skal give den 
kropsneutral respekt. 

Det er også sundt at bevæge sig, men det skal du gøre for 
din sundheds skyld og ikke for vægttab. Hvis du har svært 
ved at gå langt, så gå en tur i et indkøbscenter, hvor der man-
ge bænke, der er måske flere muligheder end du tror? 

Bogens sidste kapitler er om kostvaner og sundhed. Her 
går hun ind for så få regler som muligt, så slankehjernen ikke 
afløses af en sundhedshjerne. Intuitiv spisning handler om 
at have et sundt og afslappet forhold til mad og arbejde med 
mæthed i forhold til kroppens behov. Du skal spise, det du 
kan lide, og hendes erfaring er, at mennesker helt af dem selv 
går over til fødevarer, som er sunde.

Bogen er interessant læsning, der er en fyldig litteraturliste 
med masser af referencer til forskning, og der er skemaer 
med spørgsmål, som læseren kan stille sig selv. Dog savner 
jeg et stikordsregister.

Intuitiv Spisning – vejen til vægtneutralsundhed” af Inger Bols. Udgivet 
på forlaget Turbine.
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» MEDLEMSPORTRÆT | PENCIL-ALT LAURA HANSEN CAMERA GUA STUDIO

Rasmus Frimodt insisterer på at være her

på lige fod med alle andre 
Efter Rasmus blev rygmarvsskadet, har han insisteret på, at hans plads i livet er lige så 

 meget værd som alle andres. Handicap-nyt mødte ham på Solvangskolen i Farum  

 ISolvangskolens fritidstilbud i Farum 
leger børnene i højeste gear, som 
man nu gør, når man er i alderen fra 

6-10 år. Rasmus Frimodt har fundet 
et sjippetov frem, og børnene danner 
med det samme kø omkring ham – og 
så går det ellers på tur mellem piger og 
drenge, der gerne vil vise, hvor gode de 
er til at hoppe. Kort tid efter råber en 
pige på Rasmus, nu vil de altså gerne 
fodre høns og kaniner.

”Jeg har meget at byde på som pæ-
dagog, det er måske ikke mig, der klat-
rer op i træerne, men så kan jeg gribe 
en af ungerne, hvis de falder ned. Vi har 
alle noget forskelligt at bidrage med, 
og det laver min kørestol ikke om på,” 
lyder det fra Rasmus.

Hans hænder er sorte af skidt fra 
hjulene på hans kørestol. Det sker, når 
hjulene skal skubbes rundt på jordstien 
på legepladsen for at komme hen til 
burene med kaniner og høns. For Ras-
mus er det en del af hverdagen, hvor 
hans arbejde for det meste handler om 
at være der, hvor børnene er.

Stiller I de samme spørgsmål til 
alle?
Rasmus Frimodt er ansat på ordinære 
vilkår i en stilling som pædagog på 32 
timer. På den måde har han også tid til 
at passe familielivet med kone og tre 
børn, sin position som spejderleder, 
frivilligt arbejde i Muskelsvindsfonden, 
deltage i skolebestyrelsen og i handi-

caprådet. Han sætter en dyd i at byde 
ind, hvor han kan i forskellige sammen-
hænge. 

”Min søde kone, som jeg har delt mit 
liv med igennem 20 år, mine tvillinge-
piger på seks og storesøsteren på 10 
fylder den største plads i mit liv. Jeg har 
mulighed for at være en del af daglig-
dagen i vuggestue, børnehave og skole 
på samme måde som andre forældre, 
fordi kommunen har sikret tilgængelig-
heden. Det halter omvendt med deres 
fritidsaktiviteter, hvilket er en stor 
irritation for mig,” fortæller Rasmus og 
fortsætter: 

”Jeg har altid blandet mig og meldt 
mig til alt fra spejderleder til tillidsre-
præsentant på min arbejdsplads. Jeg 
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ønsker at bidrage, der hvor jeg kan. Det 
kan være en udfordring blandt andet 
med de forskellige indgangspartier, 
men det er igen et vilkår i samfundet 
generelt lige nu, og det arbejder jeg for 
at ændre i handicaprådet.”

Til sin første jobsamtale som pæda-
gog, blev Rasmus spurgt ind til, hvor-
dan han ville deltage i fysisk krævende 
situationer, som med det blotte øje 
kan virke vanskeligt fra en kørestol. 
Spørgsmålene, der udelukkende om-
handlede hans begrænsninger, var han 
ikke tilfreds med.

”På et tidspunkt siger jeg: ”Stop 
lige en gang, stiller I de samme 
spørgsmål til andre jobansøgere?”. 
Jeg tror, det fik dem til at falde lidt 
over ordene, og så ændrede samta-
len sig,” siger han med en tilfreds to-
ne og tilføjer, at han dagen efter blev 
tilbudt jobbet. 

Rasmus føler sig på flere måder 
privilegeret. Han kan godt se, at det 
ikke altid er lige nemt at insistere på at 
være her, men understreger at det ikke 
handler om at blive valgt fra, men om 
at acceptere at andet vælges til.

Der bliver altid plads til Rasmus
Som 16-årig tog Rasmus på udveks-
ling i Brasilien, hvor han boede hos en 
værtsfamilie. Efter han havde besøgt 
en anden familie, kom han en morgen 
meget tidligt hjem. Da han forsøgte 
at komme ind i huset, vågnede værts-
moderen og blev bange. Derfor skød 
hun gennem den dør, Rasmus stod bag. 
Kuglen ramte højre skulder og endte 
med at skubbe to ryghvirvler fra hin-
anden. 

”Jeg troede, jeg skulle være snedker, 
og så var det, at den her kørestol kom 
i vejen. Jeg endte derfor med at vælge 
den klassiske vej med gymnasiet og 
derefter en akademisk uddannelse. 
Senere læste jeg til pædagog, fordi 
jeg savnede den praktiske del, men jeg 
brugte lidt ekstra tid på at finde min vej 
efter Brasilien.” 

Som bachelorstuderende på univer-
sitetet kan det sociale liv være kræ-
vende, og en ny start er ofte fyldt med 
tvivl og overvejelser – måske endda 
særligt, når ens livssituation er vendt 
på hovedet. Sådan var det også for 
Rasmus.

”Jeg kan stadig føle mig enormt 
usikker ved en ny start, men det laver 
ikke om på min opfattelse af min be-
rettigelse til at være med på lige fod 
med andre. Det gør mig ikke mindre 
værd, at jeg nogle gange har brug for 
hjælp.”

Rasmus fortæller, at nogle ting bare 
ikke kan lade sig gøre, og det er okay. 
Men i andre situationer, kræver mulig-
heden for at deltage lidt ekstra af ham: 
”Når vi på studiet skulle holde fest på 
fjerde sal på Vesterbro, jamen så blev 
jeg også slæbt op til fjerde sal på Ve-
sterbro og måtte tisse på bagtrappen,” 
siger Rasmus, som tilføjer, at han også 
har kravlet op ad mange trapper med 
armkraft for at kunne være med.

At give videre
Ud af sine 42 leveår har Rasmus Fri-
modt været kørestolsbruger i 26 af 
dem. Det kan han godt mærke på sin 
krop, for han er ikke så adræt, som han 
var, da han studerede. Det kan være 
hårdt at acceptere til en start, men 
samtidig synes han, at det er nemmere 
at forstå, da tiden sætter sine spor, når 
det meste kræver lidt ekstra. 

”Man må gerne bande det langt væk, 
men i sidste ende laver ordene ikke om 
på noget. Da jeg fik min første kørestol, 
kiggede jeg meget ned for at holde øje 
med et hvert bump på vejen. Jeg tror, 
jeg kunne se meget hjælpeløs ud nogle 
gange. Nu kigger jeg frem, for jeg ved, 
at jeg nok skal klare ujævnhederne,” 
lyder det fra Rasmus, som tilføjer, at 
han nu er mere selvhjulpen og erfaren, 
og det må også kunne ses i hans ud-
stråling. 

I sit møde med andre – blandt andet 
gennem RYK i Dansk Handicap Forbund 
– er værdien af forskellighed blevet 
tydelig for Rasmus. Alle behøver ikke at 
kunne det samme, nærmere omvendt 
er det vigtigt at huske på, at vi har 
forskellige kvaliteter, som skal sættes 
i spil. 

”Det betyder meget for mig at vide, 
at der er nogen, der har brug for mig. 
Det giver mig selvværd! Jeg er ikke 
bare god nok, jeg er faktisk rigtig god. 
Den tankegang er noget, som jeg sær-
ligt gerne vil være med til at give videre 
til andre, og derfor er jeg aktiv i mange 
forskellige fællesskaber.”

MEDLEMSPORTRÆT « 

Rasmus blev skudt i Brasilien og blev 
rygmarvsskadet. I dag arbejder han 
som pædagog.

Handicap Nyt  |  nummer 3  |  2022 41



42 Handicap Nyt  |  nummer 3  |  2022

A
4

Sponsoreret

PernilleBo
Pernillesvej 1 • 4293 Dianalund

Tlf.: 58 28 63 30 • Mobil: 21543035 
Info@pernillebo.dk  • www.pernillebo.dk

Botilbuddet Pernillebo for udviklingshæmmede eller borgere med nedsat funktion

Din leverandør af
strømforsyninger!

BY
G

N
IN

G
SE

N
TR

EP
RI

SE
R

F. Rasmussen’s Eftf. ApS
Snedker/Tømrer og inventararbejder

Nyholms Allé 11 • 2610 Rødovre
Tlf. 38 19 38 82 • Fax 38 88 38 82

E-mail: fr-byg@entrepriser.dk • www.fr-byg.dk

v/ Malermester Brian Sommer

Stormgade 6 • 3730 Nexø
Tlf. 30 22 73 04

e-mail: sommersmalerfirma@gmail.com
www.sommersmalerfirma.dk



Sammen om at

styrke fælleskabet 
– alle kan være med

Med snart 100 år på bagen, er der fortsat brug for Dansk Handicap Forbund. Et nyt initiativ 
skal sikre flere medlemmer og styrke netværket, så vi sammen kan påvirke den politiske 

dagsorden og gøre en forskel for flere

 Man ved aldrig, hvilke kort man 
får på hånden, og det er blandt 
andet derfor, man kan støtte 

Dansk Handicap Forbund. Forbundet 
arbejder nemlig aktivt for at sikre et 
liv med lige muligheder for menne-
sker med bevægelseshandicap – både 
politisk, socialt og strukturelt på sam-
fundsniveau.

For at nå bredere ud med alle de gode 
ting, som Dansk Handicap Forbund gør 
for medlemmerne på individ- og sam-
fundsniveau, satte forretningsudvalget 
gang i initiativet ’Man ved aldrig’, som 
består af en række budskabs-spillekort 
og hjemmesiden www.manvedaldrig.
dk, hvor budskaberne er bakket op af 
video-fortællinger fra medlemmerne.

Materialet danner rammen om en 
grundfortælling, som et samlet for-
bund – lokalafdelinger, regioner og 
sekretariatet i Taastrup – nu skal få 
udbredt, så flere melder sig under 
fanerne i Dansk Handicap Forbund og 
involverer sig i arbejdet. Det fortæller 
Jeppe Kerckhoffs, politisk chef i Dansk 
Handicap Forbund.

”Vi har behov for, at flere bærer bud-
skaberne fra Dansk Handicap Forbund 
ud i verden. Handicapområdet er under 
voldsomt pres i disse år, og det har sto-
re konsekvenser for den enkelte med 
handicap. Derfor er der brug for, at vi 
styrker vores stemme og vores net-
værk, så vi fortsat kan gøre politikerne 
opmærksomme på, at de ikke blot kan 
lade området stå til,” konstaterer han.

Ethvert medlem er velkomment
Jeppe Kerckhoffs var vært for det før-
ste af flere medlemsarrangementer 

med medlemshvervning som tema. 
Her præsenterede han materialet og 
de nye medlemstyper, som er oprettet 
i forbindelse med initiativet. Det er 
blandt andet et nyt støttemedlem-
skab, hvor man kan støtte forbundet 
økonomisk med ned til 26 kroner om 
måneden. Det nye støttemedlemskab 
er forskelligt fra et ordinært medlem-
skab, idet støttemedlemmerne ikke får 
adgang til nogle af de medlemsfordele, 
som de ordinære medlemmer har. Men 
om det er den ene type medlemmer 
eller den anden, som en lokalafdeling 
eller et medlem skaffer, er ikke vigtigt.

”Det, der betyder noget, er, at vi 
bliver flere, så vores stemme og net-
værk bliver styrket. Der er stort behov 
for stemmerne og fortællingerne fra 
mennesker med 
handicap, og der-
for er der brug for 
et netværk som 
vores,” konstate-
rer Jeppe Kerck-
hoffs.

Han under-
streger sam-
tidig, at et 
succesfuldt 
forløb med 
medlems-
hvervning i 
en lokalaf-
deling eller 
hos det 
enkelte 
medlem, 
sagtens 
kan være 
blot at 

prøve det af. For det handler om at få 
brugt materialet og føle sig hjemme i 
det. Så skal medlemmerne nok kom-
me, mener han.

”Materialet er lavet for at blive brugt, 
og det handler ikke om, at slå nogen 
oven i hovedet med det. Vi er sammen 
om forbundet, og materialet er en 
hjælp til at fortælle om alle de gode 
ting, som vi sammen gør for et liv med 
lige muligheder for mennesker med 
bevægelseshandicap. Det skal vi holde 
fast i, og det er dét budskab, jeg gerne 
vil have ud til flere,” lyder det.

Sekretariatet vil løbende afholde 
medlemshvervningsmøder online, hvor 
man kan deltage, ideudvikle og hjælpe 
hinanden til, hvordan man kan skrue 
et hvervearrangement sammen lokalt 
eller regionalt.

PENCIL-ALT MADS STAMPE | KAMPAGNE « 
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» BOGANMELDELSE | PENCIL-ALT FOLKLORIST OG HISTORIKER MICHAEL GRADENWITZ CAMERA PRESSEFOTOGRAFIER: DANMARKS FORSORGSMUSEUM

Fattiggården i Svendborg 
I Handicap-nyt nr.  5 2021 var der en reportage fra Danmarks Forsorgsmuseum i Svendborg, 

som er en forhenværende fattiggård, og som er et besøg værd

 Museet har udgivet en bog om 
fattiggården. Bygningerne, 
der rummer museet, har hed-

det forskellige ting såsom ”Svendborg 
Amts Arbeidsanstalt” og ”Forsorg-
hjemmet Viebæltegård”; men i folke-
munde har stedet aldrig heddet andet 
end ”Fattiggården", og det er da også 
navnet på museets bog om stedet. 

Fra ros til skændsel
Fattiggården eksisterede mellem 1872 
og 1974, og meget fint indrammes bo-
gen af to lokale avisartikler henholdsvis 
af indvielsen og fra afslutningen af fat-
tiggårdens historie. I den første artikel 
roses anlægget, formålet og arkitek-
turen: arbejdsanstalten er ”fortrinligt 
indrettet … Arbejdet (er) det Fremtræ-
dende og Vigtige, og… Stole og Senge 
ere mindre bekvemme og magelige 
(end i Forsørgelsesanstalten, for dem, 
der ikke kunne arbejde fx pga. Alder og 
sygdom)… og (der er) flere separate 
Værelser til Gjenstridige”.

I den anden artikel fra 1970, hvor 
Fyns Amtsråd beslutter sig for, at det 
skal nedlægges, beskrives fattiggården 
som forsømt med dårlige hygiejniske 
forhold og uden nogen form for hygge 
eller komfort, og som en skændsel.

Mellem de to artikler er der forløbet 
næsten hundrede år. Det kan selvføl-
gelig være, at der er sket en voldsom 
nedslidning af fattiggården. Men først 

og sidst har der fundet en enorm 
økonomisk og mental ændring sted. 
”Tiden,” for at bruge det lidt luftige 
begreb, havde i den grad vokset sig fra 
fattiggården.

Skildringer af beboere
Imellem disse to yderpunkter i opfat-
telsen af stedet skildrer bogen fattig-
gårdens 102 årige historie, men lige et 
par ord om, hvad en fattiggård egentlig 
var. Det var en offentlig institution, 
hvor fattige, hjemløse, alkoholikere 
eller andre fra samfundets kant kunne 
indlægges enten af egen drift, fx når 
man som hjemløs ikke kunne stå imod 
den hårde vinter, eller af myndigheder. 
Fattiggården var groft sagt delt op i et 
forsørgelsesafsnit og en arbejdsan-
stalt. Mænd og kvinder var adskilt, og 
det ydre design var det, vi i dag ville 
kalde fængselslignende fx med mure 
og pigtråd.

Fattiggårdens historie skildres ikke 
kronologisk, men ved en håndfuld så-
kaldte journalhistorier, hvor nogle af 
de skæbner, der kom i berøring med 

fattiggården skildres. Derudover er der 
afsnit af ”faktaboks” karakter fx om 
regler, regelbrud, fritid og Tysklandsar-
bejdere etc., samt en række interview-
baserede artikler med tidligere ansat-
te. Måden er, som det også fremgår af 
forordet, præget af den mikrohistori-
ske bølge.

Rystende læsning
Bogen er velskrevet og letlæst på den 
gode måde. Denne læser kunne ikke 
undgå at blive berørt af de skæbner, 
der udrulles. Sikke nogle liv og sikke 
en bundløs elendighed, der fandtes for 
bare et par generationer siden. Det er 
simpelthen rystende læsning. Kapitler-
ne med de mere faktuelle oplysninger 
er veldoserede og nødvendige for den 
samlede forståelse. Så efter endt læs-
ning er man helt sikkert blevet klogere 
på ”Fattiggården”, men først og frem-
mest på underklassens liv for ikke så 
mange år siden.

Bogen udkommer her i tredje oplag; 
men hvert oplag er ændret og udvidet 
med flere kapitler. Kan varmt anbefales.
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Fattiggården er i dag 
et musesum.
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» RÅDGIVNING | PENCIL-ALT JEPPE KERCKHOFFS

Rådgivningsteamet får

omstødt forkerte 
afgørelser

Rådgivningsteamet i Dansk Handicap Forbund gør en stor forskel for de medlemmer, som fx 
oplever at få frataget hjælpertimer i deres BPA-ordninger

 Ito konkrete sager om Brugerstyret 
Personlig Assistance (BPA) har rådgiv-
ningsteamet fundet og påtalt alvorli-

ge fejl i sagsbehandlingen, som medfør-
te, at afgørelserne blev tilbagekaldt.

I den ene sag var der tale om et med-
lem med et massivt behov for hjælp i 
hverdagen. Der var bevilget 65 timers 
hjælp om ugen, men det var tiltagen-
de svært at få hverdagen til at hænge 
sammen, fordi behovet for hjælp blev 
større og større. Vores medlem valg-
te derfor at søge om mere hjælp. Til 
medlemmets store overraskelse blev 
han i stedet mødt med det modsatte: 
nemlig en afgørelse om, at han ville få 

frakendt sin ordning, idet kommunen 
mente, at han ville kunne klare sig med 
punktbesøg fra hjemmeplejen.

Denne type afgørelse afslører en 
mangel på forståelse og viden om 
BPA-ordningens særlige karakter, og 
det skulle blive værre endnu. Da vi gik 
ind i sagen, kunne vi afsløre, at sagsbe-
handlingen var særdeles mangelfuld. 
Fx havde man ikke partshørt borgeren, 
og man havde tilsidesat den skærpede 
begrundelsespligt, der gælder, når man 
skærer ned i en borgers hjælp. Man 
havde således ikke bevist, at borgeren i 
praksis ville kunne klare sig med hjem-
mehjælp.

Nedskæring af timer
I den anden sag var der tale om et 
medlem med en BPA ordning, som 
havde bevilget 105 timers hjælp om 
ugen. I den konkrete sag skulle der ru-
tinemæssigt følges op på ordningen. 
Det plejede ikke at være et problem, 
men nu kom en helt uforståelig afgø-
relse, som nedsatte de 105 timer til 
48 timers hjælp om ugen. En markant 
nedskæring med meget store konse-
kvenser for vores medlem. Ligesom 
i den forrige sag havde kommunen 
tilsidesat den skærpede begrundelses-
pligt ved nedskæring og heller ikke her 
partshørt borgeren.
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Begge de omtalte sager afslører 
kommunal mangel på viden om BPA 
ordningen, manglende forståelse for 
borgerens behov og manglende kend-
skab til helt basale retssikkerheds-
mæssige principper.

I begge sager er afgørelserne efter 
vores intervention tilbagetrukket.

Dialog med kommune førte til 
tilbagetrækning af afgørelse
Et yngre medlem med en BPA ordning 
efter § 95 var flyttet fra en kommune til 
en anden. Den nye kommune skulle her-
efter træffe afgørelse om udmålingen på 
ordningen, men valgte at træffe afgørel-
se på baggrund af den tidligere kommu-
nes oplysninger. Der var ikke foretaget 
en konkret og individuel vurdering, som 
tog hensyn til den helt nye situation i 
ny bolig, lokalområde med andre behov 
i forhold til transport, ledsagelse osv. 
Rådgivningen gik ind i sagen, og i tæt 
samarbejde med medlemmets arbejds-
giverfirma, og gjorde gældende, at der 
skal foretages en konkret og individuel 
vurdering. Resultatet blev, at kommunen 
valgte at tilbagetrække afgørelsen og 
foretage en ny udmåling med udgangs-
punkt i den nye livssituation.

Sag om botilbud var gået i stå – 
vi fik den på sporet igen
Et medlem med en akut skade var blevet 
placeret på et midlertidigt botilbud, som 
normalt er tiltænkt kortere ophold på få 
uger. Vores medlem var efter et halvt år 
stadig anbragt på det midlertidige tilbud 
og kunne ikke få kommunen til at hjælpe 
med at finde en permanent løsning.

Rådgivningen gik ind i sagen og fo-
kuserede på at få genstartet dialogen 
mellem kommunen og medlem. Vi 
havde af flere omgange dialog med 
kommunen, og herigennem lykkes det 
at få igangsat processen, og det lyk-

kedes at få kommunen til at foretage 
den individuelle vurdering, som der var 
brug for. Faktisk kom dialogen så godt i 
gang, at der blev forslået flere forskel-
lige løsninger, som medlemmet havde 
mulighed for at vælge imellem.

Ovenstående er et rigtig godt ek-
sempel på, at netop vores hjælp med 
at få genetableret dialogen med kom-
munen kan være et godt værktøj i de 
fastlåste sagsforløb.

Dialog er vejen frem til at få 
kommunal hjælp
Et medlem har igennem flere år oplevet 
at sidde fast i en konflikt med kommu-
nen. Medlemmet følte sig ikke hørt og 
blev ikke imødekommet, når der blev 
søgt om støtte. Der havde efterhånden 
ophobet sig sager op om både hjem-
mepleje, hjælpemidler, boligændring og 
merudgifter. I sager som denne, hvor 
kommunikationen er gået i hårdknude, 
bruger rådgivningen en del energi på at 
få genskabt dialogen mellem kommu-
ne og borger. I denne sag var der brug 
for en særlig lokal indsats, og derfor 
valgte vi at gå i dialog med den nyan-
satte borgerrådgiver i den pågældende 
kommune. Vi hjalp medlemmet med at 
få sat ord på konflikten og de konkrete 
udfordringer overfor borgerrådgiveren, 
og det medførte, at borgerrådgiveren 
er gået ind i sagen, og nu er der opnået 
dialog og fremdrift i sagen.

Sagen er et godt eksempel på, at 
svaret på medlemmernes problemer 
ikke altid er at klage, men ofte er et 
spørgsmål om at hjælpe med at skabe 
forståelse for den situation, borgeren 
befinder sig i og frem for alt genstarte 
dialogen. Sagen vidner også om, hvor 
værdifuldt det er, når byrådet i kommu-
nerne ansætter en borgerrådgiver til 
at monitorere, hvad der sker i forvalt-
ningen.

RÅDGIVNING « 
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» HJÆLPEMIDLER | PENCIL-ALT JEPPE KERCKHOFFS

Vejen til 
det rette 

hjælpemiddel
Det er ikke altid enkelt at få bevilget det helt rigtige og in-

dividuelt tilpassede hjælpemiddel. Derfor er der nogle ting, 
som er vigtige at huske, når man søger

 Forbundets medlemmer er dybt afhængige af deres hjælpemidler, som po-
pulært sagt udgør deres arme og ben. Det rette hjælpemiddel sikrer, at man 
kan fungere på lige fod med andre i hverdagen, og at man kan deltage i sam-

fundslivet og frem for alt, så forebygger det rette hjælpemiddel skader og mindsker 
yderligere funktionsevnetab.

Gennem vores rådgivningsarbejde og oplysninger fra vores lokalafdelinger ser vi 
et klart billede af, at området er udfordret. Vi ser, at der mange steder ses betydeli-
ge udfordringer med at få det rette hjælpemiddel, og vi ser, at der er stor forskel på 
serviceniveauer, og på muligheden for at få det hjælpemiddel, man ønsker.

Ikke en stangvare
Før kommunalreformen havde vi amtslige hjælpemiddelcentraler, som kunne bistå 
kommunerne og sikre specialiserede vurderinger af, hvad den rette løsning er for 
den enkelte. I dag er det de 98 kommuner, som har ansvaret, og vi ser dermed en 
stor vilkårlighed i, hvordan man håndterer området i den enkelte kommune.

En udfordring er, at kommunerne laver storindkøb for at få de bedst mulige priser. 
Det er jo sådan set godt nok, men problemet er, at det typisk begrænser adgangen 
til andre hjælpemidler. Hvis kommunen har indkøbt en række hjælpemidler billigt, så 
er man ikke tilbøjelig til at bevilge noget andet, og det gør det svært, hvis man som 
borger har et behov, som ikke dækkes ind af det, kommunen har på lager.

Et andet problem er, at kvalitetsstandarder i stigende grad bruges til at sætte 
standarder for, hvad man som borger kan forvente. Det medfører en risiko for, at 
kvalitetsstandarden bliver en slags lokal lovgivning, som man meget nødigt fraviger. 
Det er meget vigtigt, at hjælpemidler bevilges på baggrund af en konkret og indi-
viduel vurdering af følgerne af borgerens funktionsnedsættelse og borgerens helt 
unikke livssituation.

På den måde området er indrettet på i dag, betyder det desværre ofte, at kom-
munerne ikke forebygger og tilpasser løsningerne til den enkelte borger, og når det 
sker, ser vi meget bekymrende eksempler på, at man får smerter, uhensigtsmæssig 
slitage af kroppen og skader fx tryksår, som er behandlingskrævende og meget 
svære at komme af med. I nogle konkrete tilfælde har det medført, at personer er 
blevet sengeliggende i lang tid, fordi de ikke har fået det rigtige hjælpemiddel fra 
starten.

Hjælpermidler og loven
Når vi taler om hjælpemidler, så er der nogle grundlæggende ting, som skal slås 
fast, at bevilling af hjælpemidler er en servicelovsbestemmelse, og skal fortolkes 
i lyset af servicelovens formålsbestemmelse om konkret og individuel vurdering, 
men også forebyggelse. Så selv om der, ifølge hjælpemiddelbestemmelsen ydes 

Et hælpemiddel skal være tilpasset dig og 
dine behov, så det er en god ide at skrive 
alt ned om behovene.  
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hjælp til det bedst egnede og billigste 
hjælpemiddel, så skal der lægges vægt 
på, at det netop skal være bedst egnet 
ud fra den enkelte borgers behov og 
samtidig skal fokusere på at forebygge 
skader, uhensigtsmæssige følgevirk-
ninger og naturligvis gennem kompen-
sation at stille borgeren lige med andre 
i en tilsvarende alder og livssituation. 
En korrekt vurdering kræver en kom-
bination af opdateret dokumentation 
fra læger og andre fagspecialister, som 
skal sammenholdes med de oplysnin-
ger, som kun borgeren ligger inde med 
– oplysninger, som selv den mest erfar-
ne fagperson aldrig vil kunne opøve.

Husk, at du er eksperten i dit 
eget liv
Borgeren er ekspert i eget liv, og kun 
borgeren kan forklare præcis, hvordan 
funktionsnedsættelsen påvirker én i 
hverdagen, på forskelige tidspunkter 
og lokationer. Overser man disse ting, 
kan man meget nemt påføre borgeren 
alvorlige følgevirkninger.

Det er også meget vigtigt at være 
opmærksom på, at bevilling af nogle 
hjælpemidler kræver inddragelse af 

ekstern specialistviden. Ved kørestole 
kan det være en siddestillingsanalyse, 
for kateterbrugere inddragelse af viden 
fra regionens kontinenssygeplejersker 
og ved proteser bandagisternes vur-
dering.

Som borger er det vigtigt at gøre 
opmærksom på disse ting, men sær-
ligt vigtigt er, at man gør alt, hvad man 
kan for at beskrive de ting, som man 
kun selv ved – nemlig hvordan man er 
påvirket af funktionsnedsættelsen, 
og hvordan ens unikke livssituation er. 
Hvordan føles forskellige situationer 
på egen krop? Hvad udløser smerte 
eller slid? Hvordan fungerer det på 
forskellige tidspunkter af døgnet og på 
forskellige steder fx ude eller hjemme? 
Og hvad er de konkrete erfaringer med 
tidligere hjælpemidler, afprøvning eller 
lignende? Det er et godt råd at notere 
disse erfaringer i en lille logbog, så du 
kan bidrage til at oplyse sagen og sand-
synliggøre, at der kan være behov for 
at indhente anden ekspertviden.

Korrekt afgørelse
Kommunen skal træffe en korrekt af-
gørelse, og det kan kun lade sig gøre 

ved at tage hensyn til tre ting: Hel-
bredsmæssige forhold, kombineret 
med borgerens unikke viden om egen 
funktionsnedsættelse og livssituation 
og i mange tilfælde inddragelse af eks-
pertviden.

Husk det frie valg
Vær også opmærksom på, at der ek-
sisterer frit valg på hjælpemidler, så 
du kan vælge at købe et andet hjælpe-
middel, end det kommunen peger på 
– dog kun inden for den beløbsramme, 
som kommunens hjælpemiddel ko-
ster. Bemærk også, at kommunen skal 
imødekomme dit individuelle behov. 
Fritvalgsordningen kan derfor ikke (mis)
bruges til at bevilge et uegnet hjælpe-
middel og derefter henvise til fritvalgs-
ordningen.

Oplever du, at kommunen ikke imø-
dekommer dette, eller har du brug for 
sparring i din unikke sag, så anbefaler 
vi, at du kontakter forbundets rådgiv-
ningsteam på tlf. 39 29 35 55 eller via 
’Min side’ på forbundets hjemmeside: 
www.danskhandicapforbund.dk
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» FORSKNING | PENCIL-ALT CAMERA MARIE CHRISTOFFERSEN GRAMKOW, LANDSKABSARKITEKT OG ADJUNKT VED INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING, KØBENHAVNS UNIVERSITET

Adgangen 
til naturen 

halter
Personlige barrierer er en af årsagerne til, at 

mennesker med bevægelseshandicap ikke 
kommer ud i naturen, så ofte som de ellers 
gerne vil. Fysiske barrierer i naturen, som 

stejle og ujævne stier, er dog den primære 
årsag. Det kan landskabsarkitekter være 

med til at ændre på

 Udover at naturen er et sted, hvor vi kan søge hen for 
at få en naturoplevelse, kan naturen også have be-
tydning for vores generelle sundhed - både mentalt, 

fysisk og socialt. Historisk set har naturen haft stor be-
tydning for menneskers eksistens og helbred, og de sund-
hedsmæssige effekter af at opholde sig i naturen har været 
kendt og brugt i mange århundreder. For mange mennesker 
er det helt ligetil at tage på tur i naturen, men for menne-
sker med bevægelseshandicap, der fx sidder i kørestol eller 
bruger rollator, kan det være en sag for sig, fordi naturen 
mange steder er utilgængelig. Denne gruppe oplever sam-
tidig dårligere helbred og højere grad af ensomhed end 
resten af befolkningen, og har derfor desto større gavn af at 
komme ud i naturen.

I mit Ph.d-projekt ’(In)accessible Landscapes – Designing 
accessible and health-promoting green spaces for people 
with mobility disabilities’, som er en del af det større forsk-
ningsprojekt ’Move Green’, undersøgte jeg, hvordan men-
nesker med bevægelseshandicap oplever grønne områder, 
herunder hvilke ønsker de har til brug, og hvilke barrierer de 
møder, og hvordan landskabsarkitekttegnestuer arbejder 
med at reducere disse barrierer igennem deres arbejde.

Fysiske og personlige barrierer
Gennem en række interviews med mennesker med bevæ-
gelseshandicap fandt mine kolleger og jeg, at naturen er højt 
værdsat, og at tid i naturen øger livskvaliteten. Vi fandt dog 
også, at der er en række barrierer, der har betydning for, hvor 
ofte gruppen besøger naturen. Personlige barrierer, som 
mangel på selvtillid og andres syn på ens evner, viste sig at 
være en af grundene til ikke at tage ud i naturen, også selvom 
både lysten og viljen er der. Den primære årsag til manglende 
naturbesøg skyldes dog oftest, at miljøet er fysisk utilgæn-
geligt. Det kan være ujævne, mudrede eller stejle stier, fæ-
riste og låger, som gør det svært at entrere et naturområde 
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eller grusbelægning, fordi kørestolshjul 
ikke kan få ordentligt fat. Det kan også 
være dårlige parkerings- og toiletfor-
hold eller mangel på information om 
tilgængeligheden i et område, der ud-
gør de fysiske barrierer. 

Den uberørte natur
I interviewene kom det også frem, at 
særligt mere uberørt og ”vild” natur, 
hvor man kan komme fysisk tæt på 
planterne, fornemme naturens lugte, 
lyde og komme tæt på vand, som fx 
at kunne komme helt ned til vand-
kanten på stranden, var foretrukken. 
Paradoksalt nok var det dog også i 
netop denne type områder, hvor de 
interviewede oplevede de største 
fysiske og personlige barrierer, som 
samtidig førte til en følelse af eksklu-
sion. Det giver en række udfordrin-
ger i sammenhæng med design og 
planlægning: På den ene side ønskes 
der højere tilgængelighed til naturen, 
men på den anden side skal naturen 
samtidig ikke være ”for” tilgængelig 
og poleret, så den autentiske naturo-
plevelse går tabt. Det stiller høje krav 
til landskabsarkitekter og øvrige, der 
arbejder med at designe og planlæg-
ge naturområder, for hvordan sikrer 
man balancen mellem autencitet 
og høj tilgængelighed, og undgår 
skovstier af beton og store stålram-
per i parkerne?

 I min Ph.d-afhandling undersøg-
te jeg derfor også, hvordan danske 
landskabsarkitekttegnestuer arbejder 
med tilgængelighed i praksis. Dette 
skete gennem 15 interviews med 
repræsentanter fra tegnestuer af 
varierende størrelse fordelt over hele 
landet.

Udfordringer med bygningsreg-
lementet
Af interviewene med landskabsar-
kitekterne kom det frem, at særligt 
bygningsreglementet, der rummer en 
række tilgængelighedskrav om blandt 
andet niveaufri adgang og taktile felter, 
kan spænde ben i forhold til at skabe 
tilgængelige uderum, der også har 
en høj æstetisk kvalitet. Det skyldes 
blandt andet, at disse krav ofte bliver 
betragtet på samme måde som for 
eksempel brand- og parkeringskrav, og 
derfor ikke bliver en integreret del af 
designet, men noget der skal ”krydses 
af” på en tjekliste. 

Det kan betyde, at man først sent i 
designprocessen bliver opmærksom 
på at få indarbejdet tilgængelig-
hedsløsninger i designet, og i stedet 
ender med ’add-on’-løsninger, som 
hverken er tilfredsstillende for land-
skabsarkitekten eller for brugerne. 
Det er dog ikke ensbetydende med, 
at landskabsarkitekterne ikke ønsker 
at arbejde mere med tilgængelighed 

eller, at de ønsker tilgængeligheds-
kravene ud af bygningsreglementet 
– faktisk tværtimod. Flere nævnte, 
at kravene på mange måder også 
fungerer som en katalysator for at 
få indtænkt tilgængelighed i projek-
terne, men at de oplever, at kravene 
i deres nuværende form ikke giver 
plads til elasticitet og til at prøve for-
skellige løsninger af. 

Hvad med naturen?
Landskabsarkitekterne pegede selv 
på, at udfordringerne med byg-
ningsreglementet og at skabe gode 
tilgængelige løsninger blandt andet 
skyldes manglende forskning på om-
rådet, men også uddannelse inden 
for tilgængelighedsområdet på de 
institutioner, der uddanner landskabs-
arkitekter i Danmark. Desuden så de 
udfordringer i forhold til planlægnin-
gen af naturområder, der ikke ligger i 
umiddelbar nærhed af bygninger, idet 
bygningsreglementet ikke gælder for 
disse. Her er det altså op til den en-
kelte lodsejer eller bygherre, om de 
ønsker at højne tilgængeligheden. 

Generelt var der et ønske blandt 
landskabsarkitekterne om mere vi-
densdeling på området, så vi alle, på 
tværs af brugere, landskabsarkitekter 
og bygherrer, kan komme i mål med 
at skabe bedre og mere tilgængelige 
naturoplevelser for alle. 

FORSKNING « » FORSKNING | PENCIL-ALT CAMERA MARIE CHRISTOFFERSEN GRAMKOW, LANDSKABSARKITEKT OG ADJUNKT VED INSTITUT FOR GEOVIDENSKAB OG NATURFORVALTNING, KØBENHAVNS UNIVERSITET
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» PRESSETUR TIL TYSKLAND | PENCIL-ALT CAMERA JAN JESPERSEN

Barrierefri rejse 
i Tyskland

Frankfurt am Main, München og Oberammergau. Oplevelserne stod i kø i nabolandet, da 
Handicap-nyt var inviteret på presserejse til Tyskland

 Efter et par år med corona er det 
igen blevet muligt at rejse. Der-
for var det en stor glæde at være 

på pressetur til Tyskland arrangeret af 
”German National Tourist Board”, som 
er Tysklands officielle turistbureau, og 
som ønsker at slå et slag for barrierefri 
ferie i Tyskland.

Sammen med min hjælper og ser-
vicehund fløj vi med Lufthansa til 
Frankfurt, hvor vi blev indlogeret på ho-
tel ”Scandic Frankfurt Museumsufer”, 

som har 12 handicapvenlige værelser, 
og hotellet er derfor også velegnet til 
grupperejser. Her mødte vi resten af 
delegationen, som bestod af to andre 
kørestolsbrugere fra henholdsvis Eng-
land og Spanien og deres hjælpere.

God brochure til mennesker med 
handicap
Frankfurt am Mains turistkontor har 
samlet alt, hvad der er værd at vide om 
byens tilgængelighed i en imponeren-

de 124 siders brochure, hvor alle infor-
mationer om tilgængelighed er samlet. 
Her kan man læse om tilgængelige ho-
teller, seværdigheder, offentlig trans-
port, restauranter, museer, teatre, 
toiletter og parkeringspladser, og den 
kan frit downloades.

Banker og genopført by
Frankfurt am Main ligger ved floden 
Main i delstaten Hessen og har tilgæn-
gelig kollektiv transport. I Frankfurt har 
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mange tyske banker og forsikringssel-
skaber deres hovedsæder. Vi var på en 
guidet tur oppe i Commerzbanks byg-
ning ”Main Tower”, som med sine 56 
etager og 200 meter er byens højeste 
bygning. I 190 meters højde er der en 
terrasse, hvor vi fik et godt vue over 
Frankfurt. På en guidet sejltur på Main 
fik vi et helt andet udsyn, fra vandet 
ser man tydeligt Frankfurts skyline, 
der i folkemunde kaldes ”Mainhattan”. 
Byen rummer 60 museer med vidt for-
skelligt indhold lige fra det lokalhistori-
ske museum til museet for elektronisk 
musik. Som mange andre større byer i 
Tyskland, blev Frankfurt bombet søn-
der og sammen under 2. verdenskrig, 
og kun få originale huse står tilbage fra 
før krigen. Men mange huse er gen-
opført, fx ser Sct. Pauls kirke gammel 
ud, men indeni er den ny og moderne. 
Det samme gør sig gældende for Alte 
Oper, der ligner den oprindelige opera, 

men er fra 1981. I centrum af Frank-
furt ved byens rådhus findes bydelen 
”Neue Altstadt”, som blev genskabt i 
2012-2018 og ser ud som før krigen 
med bindingsværkhuse. Byen har også 
mange tilgængelige restauranter og 
madmarkeder. Jeg selv blev vild med 
en grøn koldsovs, der består af syv 
forskellige urter og serveres med kar-
tofler og kogte æg.

Vinrute og revolution
Efter nogle dage i Frankfurt tog vi vide-
re mod syd, hvor vi gjorde et stop ved 
Hambacher Schloss, hvor frøet til den 
tyske revolution blev sået i 1832, og 
som senere medførte en sammenlæg-
ning af de mange delstater og gjorde 
Tyskland til et samlet demokrati. Rej-
sen bød også på vinsmagning på Bern-
hard Koch vingård. Vi overnattede på 
Prinzregent i byen Edenkoben, som er 
et lille familiedrevent hotel i naturskøn-

PRESSETUR TIL TYSKLAND « 

Frankfurt har mange høje bygninger og 
bliver kaldt "Mainhattan".

Overalt i Tyskland er der mange 
eksempler på, at Tyskland gerne vil være 

et land for alle, og man gør meget for 
tilgængeligheden for kørestolsbrugere.
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ne omgivelser mellem vinmarker ved 
siden af byens kloster.

Oberammergau i Bayern
Næste dag tog vi til Bayern, som er 
Tysklands største delstat. Her boede vi 
i Oberammergau og blev indkvarteret 
i en af de fire ferielejligheder i huset 
”Alpenflair” med udsigt til alperne. 
Lejlighederne er fuldt tilgængelige og 
indeholder køkken stue, et eller to so-
veværelser og mindst et badeværelse 
og to eller tre toiletter. På Alpenflair er 
der derfor god mulighed for at bo med 
hele familien.

Oberammergau er mest kendt for 
sit otte timers lange passionsspil, der 
opføres hvert tiende år og tiltrækker 
500.000 tilskuere hver sæson. Fore-
stillingen spilles på en udendørsscene, 
men publikum sidder under tag. Vi fik 
en forsmag på passionsspillet, hvor der 
ud over de flere hundrede aktører også 
medvirker æsler og kameler.

Idylliske små alpebyer
Den vel nok mest kendte af de mange 
idylliske byer langs den 450 km Alpen-
strasse er Garmisch Partenkirchen, 
hvorfra der hver nytårsdag transmitte-
res skihop.

Blandt andre byer på ruten er Mit-
tenwald, der har Tysklands ældste 
facademaleri og et violinmuseum samt 
Murnau am Staffelsee, hvor man er 
stolt af at have huset maleren Gabriele 
Münter. På byens museum kan man se 
en samling af malerier fra kunstner-
sammenslutningen Der Blaue Reiter, 
som Gabriele Münter var tilknyttet.

Vi kørte videre til Füssen, hvor Fest-
spielhaus Neuschwanstein ligge på 
bredden af Forggensee, som er Euro-

pas næststørste musicalteater. Fra 
teatret er der udsigt til Kong Ludwigs 
2. drømmeslot ”Neuschwanstein”, som 
ligger på den anden side af søen.

Zugspitze med svævebane
Det er også i Bayern, at man finder 
”Zugspitze”, der med sine 2962 meter 
over havet er Tysklands højeste punkt. 
En ny svævebane åbnede i 2017, og 
her kan kørestolsbrugere også komme 
med. Fra plateauet på toppen er der en 
fantastisk udsigt over Alperne, hvor det 
er muligt at se til både Østrig og Italien.

Efter nogle dage på Alpenstrasse 
tog vi til München, som har 1.600.000 
indbyggere og er Bayerns største by. 
Blandt de mange flotte gamle bygning-
er er Residenz palads, som blev bygget 
fra 1735 til 1758 og var den Bayerske 
kong Ludwig I's bolig, og det har 130 
værelser. München er også et godt 
bud, hvis det er shopping, der trækker, 
da der findes butikker af enhver art og 
et stort torvemarked.

Pragtfulde München
I München overnattede vi på det nyåb-
nede hotel Gambino ved siden af Ost-
bahnhof, kun tre stop fra centrum med 
S-banen. Hotellet er et meget moder-
ne hotel med en meget enkel indret-
ning og helt uden dikkedarer. Hotellet 
har seks handicapvenlige værelser, så 
er man flere afsted, kan jeg varmt an-
befale hotel Gambino.

Lige uden for München ligger byen 
Aying, hvor vi fik en rundvisning på 
 Ayinger bryggeriet og lærte om den 
ædle kunst, det er at brygge god øl.

Både i Frankfurt og München kan 
man købe dagsbilletter, der gælder til 
alle offentlige transportmidler. Med 

sådan en billet, kan du frit benytte alle 
busser, metroer, sporvogne og tog. Og 
som i Frankfurt er det muligt at benytte 
den offentlige transport i München 
med kørestol.

Tyskland er et tilgængeligt 
 rejseland
Flyver du til Tyskland, er det let at 
komme videre rundt i landet. Det tyske 
jernbaneselskab har indsat tilgænge-
lige højhastighedstog på alle de store 
strækninger. ICE-togene har lidt for-
skellig kørestolskapacitet, så du skal al-
tid huske at kontakte Deutsche Bahns 
servicecenter. På regionale togstræk-
ninger kan der godt være brug for lift til 
ind- og udstigning på nogle stationer.

Mange hoteller har mindst et handi-
capvenligt værelse. Dog er det en god 
ide selv at medbringe lift og sengefor-
højer, hvis du ikke kan forflytte dig og 
en badestol med ryglæn, hvis balancen 
ikke er for god, da de badestole, der 
ofte findes på hotellerne, ikke altid har 
ryg- eller armlæn.

Min erfaring fra denne og andre tysk-
landsrejser er, at det er let at bevæge 
sig rundt i Tyskland med kørestol. Der 
er nedsænkede fortove ved alle over-
gange, og mange steder er der baner af 
fliser mellem de gamle brosten, som gør 
det let for os kørestolsbrugere at kom-
me rundt, og offentlige bygninger har tit 
niveaufri adgang eller ramper, så det er 
muligt at opleve mange seværdigheder.

» PRESSETUR TIL TYSKLAND

Her ses skribenten Jan Jespersen 
på Zugspitze, hvortil der er en 

svævebane for alle.

Handicap-nyt var inviteret af 
German National Tourist Board.
På Handicap-nyt EKSTRA kan du 
få flere tysklandstips fx links.
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Jubilæumsfest

Sølund Festival

Vildmarkstur

20-års jubilæum og ny linje!
På Djurslands Folkehøjskole 
bliver foråret noget helt særligt!
Det er nemlig her du kan være med til at fejre 
højskolens 20-års fødselsdag! Det sker med en 
kæmpe jubilæumsfest lørdag den 21. maj hvor du 
kan være med til at spille, optræde eller udstille 
for alle gæsterne!

I juni måned skal vi alle sammen til Sølund 
festival, høre fed musik, og feste med foran 
scenen, når skolens musikhold optræder.

Vælger du Idræt & Friluft linjen kommer du 
også med på vildmarkstur.

Vælg mellem 4 linjer:
• Dans & Teater (Nyhed)
• Idræt & Friluft 
• Kunst
• Musik 

Skal du med?
Start dit 12 ugers ophold 3. april, eller begynd 
på efterårsholdet 14. august.
(I særlige tilfælde mulighed for løbende optag)

Husk tilmelding til sommerkurser:
2 forskellige 14-dages sommerkurser 
(Skynd dig – snart udsolgt!)

Se mere på www.djfh.dk



Det behøver ikke at være besværligt at tage 
Danmark rundt på ferie. På Danhostels 60 
overnatningssteder kan hele familien bo i 
trygge rammer på samme værelse, og det 
er nemt at checke ind og ud, så I hurtigt
kan komme videre til næste destination.

Hos os kan I overnatte tæt på oplevelserne. 
Alle vores Danhostels ligger tæt på 
Danmarks smukkeste naturområder, 
spændende attraktioner, historiske perler, 
tæt på skov, strand og hav.

Overnat på Danhostel
og lær Danmark at kende

60
Danhostels
i hele landet

GRUPPER/
FIND ET DANHOSTEL PÅ


