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i socialpolitikken, som det er nu, sker
der uhensigtsmæssige ting.
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HVEM GÅR DU TIL, NÅR DU SKAL HAVE

NY BIL ELLER NYT HJÆLPEMIDDEL?

Udlejning og opførelse af handicap-sommerhuse
- ved Bork Havn ved Ringkøbing Fjord og tæt ved Vesterhavet
Huset er 120 m2 med 9 sovepladser:
· 3 soveværelser
· 2 toiletter med spabad,
· køkken, stue, entre
· Stor træterrasse
· gulvvarme og brændeovn
· internet og stor tv-pakke
· handicap-egnet
· motionscykel til handicappede
Følgende muligheder for oplevelser:
· Lystfiskeri Skjern Å
· Vikingeby
· Bork havn festival
· Skjern Å Naturreservat
... og mange andre oplevelser

Fiskers Huse ApS

Udlejning
af sommerhus
fra 4.850,- til
9.500,pr uge

Agervej 6 · 7300 Jelling · tlf. 24400547 · darius0401@icloud.com

Fiskers Huse ApS opfører sommerhuse velegnet til handicappet. Kom også og se vores udstillings hus ved Bork havn.
Topisoleret sommerhus med luft til vand varmepumpe. 120 m2 hus til 1.750.000,-
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Dette efterår har, set med forbundsøjne,
budt på store begivenheder.
Et var forbundets 19. kongres, hvor et
stærkt og samlet forbund satte kursen
for de næste to år.
Et andet var fejringen af Egmont Højskolens 60 års jubilæum. I den forbindelse talte jeg om den kæmpebetydning
højskolen har haft for ufatteligt mange
mennesker med handicap, som her har
gennemgået en personlig udvikling og
mødt mennesker, som har udfordret dem
og troet på dem. Det er et sted, hvor
menneskesyn og dedikation har betydet,
at vejen til lige muligheder ikke er utopisk, men faktisk kan lykkes, når viljen er
til stede.
Egmont Højskolen er også historien
om, at det lange seje træk kan lykkes, og
er i min bevidsthed en erindring om, at vi
aldrig må give op, når vi møder modvind.
I stedet skal vi holde fast og hele tiden
argumentere for, hvorfor vores mål, om
lige muligheder, er et godt mål ikke bare
for mennesker med handicap, men for
hele samfundet.
Og netop nu viser det sig, at selvom
det nogle gange føles, som om vi slår i
en dyne, så er der netop nu eksempler
på, at politikerne faktisk lytter til de argumenter, vi fremfører.
Aftaleteksten omkring revision af serviceloven er sendt ud, og her har man
skrinlagt det frygtede indsatskatalog,
som i den grad ville presse retssikkerheden for borgerne ved at udvide kommunernes ret til at foretage skøn. Jeg siger
ikke, at aftalen er fantastisk, men jeg
glæder mig over, at der trods alt lyttes til
de argumenter, vi fremfører.

En anden positiv udmelding er en udmelding fra R og SF om, at man ønsker
ændringer af reformen af førtidspension
og fleksjob. Særligt glæder det mig, at
Socialdemokratiet nu også er åbne for
at justere den reform, de selv indførte.
Mette Frederiksen taler om, at der ved
store reformer altid vil være noget, der
ikke fungerer, og det skal man være parat
til at ændre på.
Jeg siger ikke, at udmeldingerne omkring servicelov, pension og fleksjob giver os præcis det, vi ønsker os, men det
peger konstruktivt fremad.
Det viser også, at hårdt og vedholdende arbejde, som er en af kerneværdierne
i forbundet (at vi er medlemmernes talerør og vedholdende vagthund) betaler
sig. Det giver fornyet energi til vores fortsatte arbejde, og det gør, at jeg fortsat
har troen på, at det, at vi er stærke sammen, kan skabe rammerne om et godt liv.
Med ønsket om en glædelig jul og et
handicappolitisk godt nytår!

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Dansk Handicap Forbund frygter
for retssikkerheden i frikommunerne
type

ger for blandt andet mennesker med

idéer, der er kommet fra kommunerne

forsøg,”

handicap. Sådan siger repræsentanter

i netværket, vækker dog alvorlig be-

siger Susanne

for det såkaldte frikommunenetværk,

kymring.

Olsen og lover, at man fra

som har søgt om lov til at teste frem-

”Når jeg læser indholdet af det, som

Dansk Handicap Forbund og de

gangsmåder og igangsætte projekter,

frikommunerne vil have frihed til at

øvrige handicaporganisationer vil

som lovgivningen på nuværende tids-

ændre på, så slår jeg bremsen hårdt i.

følge forsøget tæt.

punkt står i vejen for.

Grundlæggende mener jeg, det er for-

”Inden man sætter det i gang, vil jeg

De syv kommuner, som er med i

kert at gamble med borgernes grund-

kraftigt opfordre til, at man indgår i

netværket, er: Favrskov, Herning, Hol-

læggende rettigheder og sikkerhed for

en tæt dialog med de brugerorganisa-

stebro, Randers, Silkeborg, Skive og

deres livssituation. Med det pres, der

tioner, der bliver berørt. Vi vil i hvert

Aabenraa.

ses på handicapområdet, og de mange

fald følge processen tæt og sammen

problemer, vi generelt ser i forhold til

med de øvrige organisationer gøre op-

landsformand Susanne Olsen i ud-

opretholdelse af borgernes retssikker-

mærksom på de elementer, som kom-

gangspunktet åben for idéer, som kan

hed, så er det min opfattelse, at man

promitterer borgernes rettigheder,”

stille borgerne bedre og give dem

skal være meget varsom med denne

lyder det fra landsformanden.

Hos Dansk Handicap Forbund er
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Det handler om at skabe bedre løsnin-

Sundhedsvæsenets spild af tid koster patienterne dyrt
Der er fokus på, at sundhedsvæsenet

net på et temamøde hos UlykkesPa-

fordi vi ikke kender de præcise om-

kan spare penge på større effekti-

tientForeningen med efterfølgende

kostninger. Men selvom der er tale

vitet. Men det er patienterne, der

debat blandt patienter og beslut-

om et mørketal, er der ikke tvivl om,

betaler prisen, når koordinationen

ningstagere.

at det koster dyrt, og derfor peger

svigter. Spildtid lyder måske ikke så

Når patientforløb ikke er velkoor-

han på forskellige løsninger:

alvorligt, men det er det. Et unødven-

dinerede, bliver behandlingstiden

”Det er oplagt, at patienterne

digt langt sygdomsforløb koster pa-

længere for patienten og dermed

får én indgang til hele sundheds-

tienterne både socialt og økonomisk.

også dyrere for samfundet. Professor

væsenet i form af en koordinator.

Professor Kjeld Møller Pedersen

Kjeld Møller Pedersen mener, at al-

Det har man også forsøgt sig med,

præsenterede i september sine vur-

voren af spildtid ved usammenhæn-

men her har problemet været, at

deringer af spildtid i sundhedsvæse-

gende patientforløb bliver overset,

koordinatoren ikke har beslutnings-
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Københavns Lufthavn har etableret to
nye terminalnære parkeringspladser. Fra
disse pladser er der ca. 40 meter til nærmeste call point (Falck) og yderligere ca.
ti meter til to handicaptoiletter.
Dansk Fodgænger Forbund har fået
medlemskab i Færdselssikkerhedskom-

missionen og håber på at kunne påvirke
beslutninger vedrørende færdselssikkerheden ikke mindst for de svage trafikanter. Dansk Fodgænger Forbund er blevet
medlem af ”Global Alliance of NGO’s for
road safety”. Alliancens mission er at mobilisere NGO’s rundt om i verden for at
arbejde for at gøre vejene mere sikre for

Forsker giver stemme til
mennesker med hjerneskade
Forsker Britta Kusk Nørgaard har i en

voksne borger med intellektuel funk-

phd.-afhandling undersøgt mødet

tionsnedsættelse og den professio-

mellem mennesker med hjerneskade

nelle”. I afhandlingen har Britta Kusk

og deres professionelle hjælpere og

Nørgaard fokus på voksne mennesker

stiller samtidigt skarpt på de områder,

med hjerneskade, og det møde der

hvor det danske samfund admini-

finder sted med de professionelle,

strerer i strid med FN’s handicapkon-

som er en del af deres hverdag.

vention. Hendes afhandling hedder

”Det samfund, vi lever i, kræver flek-

”Anerkendelsesfravær og opmærk-

sibilitet, omstillingsparathed og helst

somhedskunst – En fænomenologisk

også gode uddannelser, så vi hver især

undersøgelse af mødet mellem den

kan klare os, men mennesker med en
Foto: Colourbox

hjerneskade – enten medfødt eller
erhvervet – har svært ved at leve op til
de krav. I stedet har mange af dem et
liv, hvor de er afhængige af forskellige
former for professionelle hjælpere.
Foto: Colourbox

kompetence
til at bestemme over behandlingsrækkefølgen inden for de
forskellige fagområder. Så kan
koordinatoren groft sagt kun
hjælpe patienten hen til køen.
Hvis koordination skal virke, skal
en fagperson have kompetence
til at planlægge hele forløbet,”
siger Kjeld Møller Pedersen i en
pressemeddelelse.

alle. Samtidig er alliancen fortalere for
trafikofres rettigheder.
Røgalarmer kan redde liv. Alligevel har
mere end hver fjerde - 26 procent - ikke
installeret en røgalarm i boligen, viser en
undersøgelse som Ingeniørforeningen
har gennemført blandt 2.000 danskere.

Det er derfor vigtigt, at vi ser nærmere
på, hvordan hverdagen ser ud for men-

Mennesker med hjerneskader kan have brug for hjælp,
men at modtage hjælp er sommetider problematisk.

nesker med en hjerneskade, og hvordan de oplever, at de bliver mødt af de
professionelle hjælpere. Her viser min
undersøgelse, at der sker krænkelser,

er i forhold til uddannelse af pædago-

og at der er plads til forbedring. I en af

gisk og sundhedsfagligt personale.

de kommuner, der medvirkede i min

– I Danmark kan man gennemgå

undersøgelse, var det fx holdningen,

en professionsbacheloruddannelse

at kan man selv gå, kan man ikke få

rettet mod mennesker med handicap

ledsagelse til fritidsaktiviteter, selvom

uden at beskæftige sig med begrebet

man ifølge loven er sikret ledsagelse”,

handicap. Du kan læse ph.d.-afhand-

siger Britta Kusk Nørgaard.

lingen på https://www.ucviden.dk/

Et andet område, hvor Danmark bevæger sig på kanten af konventionen,

portal/files/35538465/afhandlingapril2016.pdf

Og det er bekymrende, da røgalarmer
kan redde liv. Læs undersøgelsen: http://
ida.dk/content/hver-fjerde-bolig-harikke-roegalarm
Danskerne er glade for deres bibliotek.
53.000 borgere har deltaget i den hidtil
største brugerundersøgelse på folkebib-

lioteksområdet. Undersøgelsen viser, at
96 procent er tilfredse med deres lokale
bibliotek. Næsten to ud af tre har brugt
et selvbetjent bibliotek, og over 50 %
svarer, at det selvbetjente bibliotek har
fået dem til at bruge biblioteket mere.
Også personalet får ros med på vejen af
85 %.
Kilde: Kulturministeriet
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Nyt værktøj
vil fjerne barrierer på
arbejdsmarkedet for
mennesker med handicap
Dansk Handicap Forbund har startet et ad-

Børn og unge
med handicap kan
også være med i
idrætsforeningen

visory board af små og store virksomheder,

Parasport Danmark vil gøre

en række spørgsmål i mødet

som skal hjælpe forbundet med bedre at

det lettere for børn og unge

mellem idræt og handicap. Er-

forstå de udfordringer, som virksomhederne

med fysisk handicap at gå til

faring viser, at vejen til succes

sidder med i forhold til ansættelsen af men-

idræt med deres venner uden

i høj grad handler om at skabe

nesker med bevægelseshandicap. I den for-

handicap. Det er et af målene

og sikre en god modtagelse i

bindelse er det blevet klart, at jobsøgerne i

når Parasport Danmarks nye

foreningen. At finde den helt

en eller anden udstrækning bør komme med

udviklingsprojekt, ”Superleder

rigtige ”superleder” er derfor

”en pakke”, som klart og overskueligt giver

- Sammen om sport”, som skal

centralt i Parasport Danmarks

arbejdsgiverne en idé om, hvilke behov per-

sikre en god start i den almene

nye projekt. Superlederen er

sonen har.

idrætsforening.

tænkt som en person fra for-

”Vi forestiller os en informationspakke,

Mange børn og unge med et

eningen - en træner, frivillig, et

hvor der oplyses om de muligheder, der er

fysisk handicap opfatter lige-

tidligere bestyrelsesmedlem

for den enkelte i forhold til de udfordringer,

som svømmeren Jonas Larsen,

eller en anden, der kender for-

der måtte være, for at personen kan udføre

der i sommer vandt bronze ved

eningen godt.

det job, der søges. Det er vigtigt for ar-

PL, ikke deres handicap som

bejdsgiverne at få en klar idé om, hvad det

en begrænsning. Derfor vil det

og unge, der går i en almen

betyder økonomisk, og hvilke støttemulig-

for flere af dem være naturligt

skoleklasse, mulighed for at få

heder der er,” siger landsformand Susanne

at opsøge de idrætstilbud, der

sin egen superleder i forenin-

Olsen, der håber, at den jobsøgende får

findes i de almene idrætsfor-

gen. Superlederen skal gennem

mulighed for også at få en foreløbig for-

eninger.

dialog med udøver, forældre og

håndsgodkendelse fra Jobcenteret.
Som det er i dag, kan man først søge

”Handicappet har aldrig været
en begrænsning for mig. Selv-

kompensation og støtte, når arbejdsgiveren

følgelig har der været ting, jeg

har sagt ja til ansættelse, og i Dansk Handi-

ikke kunne. Eller det vil sige, så

cap Forbund frygter man, at det kan skabe

kunne jeg gøre det på en anden

en unødvendig barriere.

måde,” fortæller Jonas Larsen

”Det, arbejdsgiverne har behov for, er

til Paralympisk Magasin 2016

klarhed og sikkerhed. Det vil vi gerne give

ifølge en pressemeddelelse.

dem, og vi mener, at en forhåndsgodkendt

Alligevel kan det være en

informationspakke kunne være en skridt på

udfordring at blive en del af

vejen,” siger Susanne Olsen.

holdet, da der som oftest opstår
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Projekt Superleder giver børn

træner være med til at sikre den
gode start i foreningen.

Fotos: Colourbox

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

En ny undersøgelse dokumenterer, at nul procent af de kom-

verne, og det ærgrer landsformand

munale hjemmesider lever op til tilgængelighedsstandarden

Susanne Olsen, som dog forsikrer, at der

WCAG2-standarden, som Kommunernes Landsforening, re-

bliver kigget på mulighederne for at udbed-

geringen og Danske Regioner ellers aftalte tilbage i 2007.

re problemerne.

Det er firmaet Shift, der har lavet undersøgelsen, og de

”Desværre blev vi først sent i processen opmærk-

fortæller ifølge netmediet version2, at den type tilgænge-

som på disse ting, og derfor er der begået nogle fodfejl,

lighed ikke er prioriteret af deres kunder.

som vi selvfølgelig skal have lavet om. Inden længe vil vi

Ifølge undersøgelsen er der blandt andet problemer med

gennemføre en brugerundersgelse på siden, og derefter vil

kontrastfarver, der gør det svært at læse tekst på hjemme-

vi gå i gang med arbejdet, så vi kan få styr på tilgængelig-

siderne, og besværligheder med at navigere på hjemmesi-

heden,” siger landsformanden.

derne med piletasterne.

Foto: Colourbox

De kommunale hjemmesider overholder
ikke tilgængelighedsstandarderne

Hvis der er spørgsmål og idéer til hjemmesiden bedes

Hos Dansk Handicap Forbund er der også problemer
med tilgængeligheden blandt andet med kontrastfar-

medlemmer kontakte hjemmesideansvarlig i forbundet
Mads Stampe på e-mail: mads@danskhandicapforbund.dk.

Til lykke til Annelise Hansen
Den 7. december bliver An-

nelise Hansen har deltaget

praktiske opgaver, der kræ-

nelise Hansen 70 år. Hun

aktivt på mange Rehabmes-

ver håndværkssnilde.

blev medlem i 2000 og

ser som standpasser, og hun

har mange tillidsposter i

er faldet i snak med mange

sjælland og har en have, og

Dansk Handicap Forbund.

mennesker på en naturlig

hun har inden sommermø-

Hun er fx formand for Am-

og venlig måde. Det er også

der på hovedkontoret ringet

putationskredsen, og hun

lykkes hende, at få sin mand

og spurgt diverse ansatte,

er kasserer i forbundets

låsesmed Arne Hansen

om de ikke ville have nogle

lokalafdeling i Gribskov, en

overtalt til at hjælpe med

rabarbere, da hendes have

med flere har nydt godt at

afdeling, som hun selv har

loftsudsmykning på forbun-

var ved at blive en rabar-

denne betænksomme gav-

været med til at starte. An-

dets Rehabstand og andre

berjungle. Så redaktøren

mildhed.

Arkivfoto

Hun bor i Gilleleje i Nord-

Ny medarbejder
Troels Andersen Kjær

stigmatisering, sundheds-

mennesker med bevægel-

startede den 1. november

væsen og sygdomsopfat-

seshandicap.

som projektmedarbejder i

telser, og han ser frem til

Dansk Handicap Forbund.

at lære mere om Dansk

ver han meget og spiller

Han er 28 år og har en

Handicap Forbund og at

rolle- og brætspil sammen

kandidatgrad i antropologi

bruge sin uddannelse til at

med sine venner.

(cand.scient.anth.) fra Kø-

bidrage til igangværende

benhavns Universitet.

og fremtidige projekter,

ved Damhussøen, som han

som forbundet laver for

ofte går en tur om, mens

sikre lige muligheder for

han lytter til lydbøger.

I sin studietid beskæftigede Troels sig især med

Foto: Mads Stampe

I sin fritid læser og skri-

Troels bor i Vanløse tæt

Velkommen til.
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Foto: Realdania, Leif Tuxen

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Viborgs kulturarv er blevet
gjort mere tilgængelig
I september kunne man i Viborg fejre, at det var blevet lettere at
komme rundt med kørestole og klapvogne i Viborgs historiske midtby,
hvor der er fjernet nogle af de forhindringer, der før var i vejen for at
komme rundt. I flere af byens haver er trin nu erstattet af ramper. I
Nytorvgyde og langs stien mod Sortebrødre Kirke er der lavet hvilereposer undervejs på de stejle stigninger. Desuden er Nytorv blevet

SEKSUALITET:

Inspirationskatalog
om etiske dilemmaer
for personale

nytænkt og har fået ny tilgængelig belægning i forbindelse med projektet.
Det er også blevet lettere at finde rundt i gader og stræder. Nye skilte,

Sammenslutningen af Unge Med
Handicap (SUMH) og Socialt Udvik-

som passer til det historiske miljø, og en ny app til mobiltelefoner, ’Spot

lingscenter SUS har lavet et inspira-

Viborg’, hjælper besøgende rundt.

tionskatalog, der tager fat på nogle

I den nye app ’Spot Viborg’ fortæller bysbarnet Sigurd Barrett både

af de etiske dilemmaer, som opstår,

kendte og mere hemmelige historier fra Viborgs rige historie, der kan op-

når professionelle skal give støtte til

leves ad tre tilgængelige ruter.

seksualiteten hos borgere med meget

Bag projektet er Viborg Kommune, Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden. Projektet er en del af et interna-

omfattende funktionsnedsættelser.
Seksualitet er en del af alle menne-

tionalt samarbejde om at bevare kulturarven og gøre europæiske bykerner

skers personlighed og udvikling. Det

mere tilgængelige.

gælder også for borgere med meget

Anne Skovbro, filantropidirektør i Realdania, fortæller: ”I Viborg har de

omfattende funktionsnedsættelser,

fysiske udfordringer med toppede brosten og et kuperet terræn længe

men de er dybt afhængige af deres

udgjort en stor barriere for mange, der gerne vil opleve den historiske

omgivelser, hvis de skal udleve deres

midtby. Med projektet om bedre tilgængelighed har vi nu fået en række

seksualitet. Det skaber en række eti-

spændende svar og løsninger herpå, og jeg tror, at projektet vil inspirere

ske dilemmaer, for hvordan hjælper

mange andre historiske byer i såvel Danmark som resten af Europa.”

personale disse borgere uden at over-

Læs mere om projektet på: viborg.dk/tilgaengelighed

skride deres eller personalets egne

Appen ’Spot Viborg’ kan hentes i App Store eller på Google Play.

grænser?
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Pas på elektriske
varmetæpper
– der kan gå ild i sengen
Den kolde tid nærmer sig, og derfor

per eller varmepuder, hvis de er

har Sikkerhedsstyrelsen udsendt en

mere end ti år gamle,” siger Mette

vejledning. Mange ældre mennesker

Cramon, kommunikationschef i Sik-

bruger elektriske varmetæpper eller

kerhedsstyrelsen.

varmen, men hvis de bruges forkert,

Sov aldrig under varmetæppet

kan det få katastrofale følger.

Varmetæpperne kan også blive eks-

Ifølge Sikkerhedsstyrel-

tra varme, hvis de ligger

sen har der været 11

sammenkrøllede un-

tilfælde i de seneste tre år, hvor
elektriske varmepuder eller
varmetæpper er

der dynen. Og især
Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

varmepuder i sengen for at holde

brudt i brand og

Det drejer sig om mennesker med

”Brandene skyldes oftest, at de

andet godt råd er
derfor at slukke
god tid, inden man

vorlige forbrændinger,
dødsfald.

hele natten. Et

varmetæppet i

har resulteret i alrøgforgiftninger og enkelte

hvis de ligger der

falder i søvn.
Hvis man bruger et varmetæppe uden en indbygget timer,
der slukker automatisk for varme-

såkaldt multiple funktionsnedsæt-

elektriske varmetæpper eller var-

tæppet, kan man fx stille et vækkeur

telser, det vil sige omfattende fysiske,

mepuder er slidt ned indvendigt ef-

eller sin mobiltelefon til at give lyd

psykiske og kommunikative funk-

ter mange års brug. Og det kan man

efter en halv time. Så undgår man

tionsnedsættelser, der har brug for

ikke umiddelbart se. Det er derfor

at sove med et tændt varmetæppe

hjælp 24 timer i døgnet.

en god idé at skifte sine varmetæp-

hele natten.

Inspirationskataloget bringer ny
viden til et område, der længe har
været underbelyst og forsømt. Med
kataloget i hånden kan fagprofessionelle begynde at tale om seksualitet
og handicap samt give konkret støtte
til, at mennesker med de allersværeste handicap også får mulighed for
at opleve seksualiteten på deres helt
egne vilkår.

5 gode råd, når du bruger elektriske
varmetæpper eller varmepuder
1 Følg altid brugsvejledningen.
2 Sov aldrig med et tændt varmetæppe eller en tændt varmepude.
3 Varmetæppet eller varmepuden må ikke krølles,
foldes eller presses sammen.
4 Køb gerne varmepuder eller varmetæpper med timer.
5 Udskift varmetæpper og varmepuder, som er mere end ti år gamle.

HANDICAP NYT 5 - 2016 • 11

PORTRÆT

Tekst: Mads Stampe

Privatfotos

Ingen skal fortælle
mig, hvad jeg
kan og ikke kan
Rie Rasmussen er netop
blevet genvalgt til Hovedbestyrelsen i Dansk Handicap Forbund, og så er hun
verdens hurtigste på 1.500
meter distancen i Race
Running. At det skulle blive
sådan var dog langt fra givet, da hun kort efter sidste
kongres måtte opereres og
fik beskeden: Du kommer
aldrig til at gå igen

D

E SENESTE TO år har i
sandhed været en rutchebanetur af de helt store
for Rie Ramussen.
Rie Rasmussen er 33 år gammel
og har været medlem af Dansk
Handicap Forbund, så længe hun
kan huske. Hun er ikke medlem af
nogen diagnoseforening, og det
skyldes, siger hun selv, at hun er
for sjælden.
Og det kan der være noget om.
I hvert fald fødes der i Danmark

Rie Rasmussen har i mange
år dyrket (RR) RaceRunning
på motionsniveau. Nu er hun
verdens hurtigste på 1.500
meter distancen.
12 • HANDICAP NYT 5 - 2016

kun mellem seks og otte børn om
året med Ries diagnose: Artrogryposis Multiplex Congenita – AMC.
Diagnosen er en samlebetegnelse
for en lang række medfødte sygdomme, som ifølge en beskrivelse
fra Socialstyrelsen alle er karakteriseret ved stivhed eller stærkt indskrænket bevægelighed i to eller
flere led i albue, håndled, fingre,
hofte, knæ, ankler og tæer. Andre
symptomer er heller ikke usædvanlige for mennesker med AMC.
RaceRunning har haft stor betydning for Rie Rasmussens genoptræning.

Problemer med fodleddet
På grund af sit handicap fik Rie
Rasmussen som barn fjernet en
knogle i sit ene fodled for at gøre
hendes gang nemmere. Og det
virkede i mange år. Men kort efter
Dansk Handicap Forbunds kongres
i 2014 begyndte Rie Rasmussen at
mærke, at noget var galt. Fodleddet
voksede aldrig sammen til ét stift
led, som lægerne havde håbet på,
og Rie begyndte i 2014 at mærke,
at hendes fod og ben ikke hang
sammen, som de skulle og havde
gjort indtil da.
”De forsøgte sig med alle mulige
løsninger, og det er endt med, at
jeg har fået skruet en lang skrue op
i hælen og langt op i underbenet,
som holder mit ben og min fod
sammen,” fortæller Rie Rasmussen.
Det lange genoptræningsforløb,
der fulgte operationen, har forhindret Rie Rasmussen i at lægge de
kræfter i det politiske arbejde i forbundet, som hun gerne ville.
”Når man skal bruge halvandet år
på genoptræning i en periode på
to år, som man er valgt til i forbundet, så må jeg indrømme, at det har
været en udfordring at yde, det jeg
gerne ville,” konstaterer hun.

Viljestyrke som få
På trods af udfordringerne de seneste år blev Rie Rasmussen valgt
som ét af de fem kongresvalgte
hovedbestyrelsesmedlemmer med

tredjeflest stemmer, og det vidner
om, at forbundets øvrige delegerede kan se en viljestyrke hos hende,
som kun er meget få forundt.
Da Rie Rasmussen vågnede op
efter operationen for halvandet år
siden, var det til beskeden om, at
hun formentlig ikke ville komme
til at gå igen. Efter tre måneder i
smerter, som hun aldrig har oplevet
før eller siden, måtte hun stille og
roligt begynde at gangtræne.
Som en del af sin træning gav
hendes fysioterapeut hende lov
til at dyrke RaceRunning, som hun
tidligere blot havde dyrket på motionsniveau; sådan for at holde kroppen i gang, som hun siger.
Efter nogle måneders hård træning kunne hun atter gå og nåede
efterhånden også op på sit gamle
vante niveau i RaceRunning. Og det
niveau er så højt, at hun opfordres
til at stille op til konkurrence.

Man kan, hvad man vil
I juli ender det med, at Rie Rasmussen står øverst på skamlen til sit
første finaleløb nogensinde – og
med en verdensrekord på 1.500
meterdistancen. Rie Rasmussen
løber i tiden 8.14 og slår dermed
otte sekunder af den tidligere verdensrekord på distancen.
”Det mest vanvittige var, at jeg i

august sidste år fik at vide, at jeg
ikke ville komme til at gå. Og så
slog jeg verdensrekorden. Hvis jeg
tager noget med fra den oplevelse,
så er det, at ingen skal fortælle
mig, hvad jeg kan, og hvad jeg ikke
kan,” fortæller Rie.
I august – et år efter den nedslående besked om et liv i kørestol
– slog Rie Rasmussen sin egen
verdensrekord med ti sekunder, og
hun kan nu gå ind i en ny periode
som hovedbestyrelsesmedlem i
Dansk Handicap Forbund med en
verdensrekord i RaceRunning på
1500 meter på 8 minutter og 4
sekunder.
Sådan noget giver selvtillid, og
hun glæder sig til at tage den med
sig ind i arbejdet i Dansk Handicap
Forbunds hovedbestyrelse.
”Jeg ser frem til at kunne yde
det, jeg gerne vil i forbundsarbejdet, så vi kan fortsætte med at
forbedre vilkårene for mennesker
med handicap. Det er det, der betyder noget for mig, og jeg ser frem
til arbejdet,” fortæller hun.
Rie Rasmussen har i mange år
været aktiv i Ungdomskredsen i
Dansk Handicap Forbund, og før
det har hun været meget involveret
i arbejdet i Sammenslutningen af
Unge Med Handicap, SUMH. n
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SOCIAL PROTEST

Tekst: Mads Stampe Fotos: Næstehjælperne

Ved Folketingets åbning den 4. oktober var Næstehjælperne repræsenteret i mængden for at demonstrere
mod kontanthjælpsloftet.

Hos Næstehjælperne er der
ikke langt fra ord til handling
Næstehjælperne kombinerer praktisk hjælp med protest. Gruppen er opstået på Facebook
i forbindelse med vedtagelsen af kontanthjælpsloftet og hjælper reformramte. Handicapnyt har mødt en af de to stiftere til en snak om gruppens succeser og udfordringer

I

NOGLE MEDIER ER det blevet
udråbt som en del af den sociale
modstandsbevægelse, som Danmark har set de senere år. Den
tæller organisationer som fx venligboerne, som opstod på baggrund af
de store flygtningestrømme, vi har
set de sidste par år.
Et af de nyeste skud på stammen
af frivillige hjælpernetværk, som
har lagt sig ind under paraplyen,
er facebooknetværket Næstehjælperne, som, skriver de selv, yder
praktisk hjælp og protesterer på
vegne af personer, som er ramt af
kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen.
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Næstehjælperne opstod med
udgangspunkt i en frustration over,
at medier og debattører i stigende
grad taler om de mennesker, som
fx bliver ramt af kontanthjælpsloftet, frem for at tale med dem. Det
ville Carsten Larsen lave om på.
Den 4. juli i år oprettede han og
kæresten Linda Villadsen gruppen
Næstehjælperne, og siden da er
antallet af medlemmer eksploderet, og i skrivende stund er medlemstallet på knap 10.000 mennesker og 13 lokalgrupper. Størstedelen af disse medlemmer er på den
ene eller den anden måde ramt af
reformer, eller også har de lyst til

og mulighed for at hjælpe mennesker, som er ramt af reformer.

Aktiv protest
Tanken er, fortæller Carsten Larsen
i et interview med Handicap-nyt,
at gruppen skal gå på to ben og
kombinere muligheden for at yde
praktisk hjælp til mennesker, der
har brug for det samt protest.
”Vi kombinerer hjælp til selvhjælp med en aktiv protestdel.
Protestdelen er meget vigtig for os,
og vi tror på, at hvis vi skal kunne
mobilisere folk, så sker det ikke,
hvis folk ikke har mad på bordet eller er knækkede mentalt. Her kom-

mer hjælpedelen af gruppen ind,”
fortæller han.
”Vi taler hinanden op, og både i
ord og handling taler vi om et os
eller et vi, frem for at tale om nogle, der arbejder, og nogle, der ikke
gør. Vi skal have værdigheden tilbage,” konstaterer Carsten Larsen.

Et koncept der virker
Et hurtigt blik på gruppen åbenbarer, at Carsten Larsen og hans
næstehjælperkollegaer er kommet i mål med det, de har sat sig
for. Ét medlem tilbyder mad til
et medlem, der trænger. Et andet
medlem har noget gammelt overtøj til børn, som gives væk. Andre
spørger om hjælp – og får den – og
administratorerne gør medlemmerne opmærksomme på en ny
Næstehjælper Café i København
og reklamerer for demonstrationer
mod fx kontanthjælpsloftet, samt
mobilisere medlemmerne til at udtænke og afholde happenings.
”Vi giver folk en konkret mulighed for at gøre noget og hjælpe
andre, der har brug for det. Det er
noget af det, vi kan: at man på et
øjeblik kan tilbyde den hjælp, man

har at give, men at man samtidig
har mulighed for at trække sig tilbage, hvis overskuddet til at hjælpe ikke er der i en periode,” siger
Carsten Larsen om successen.

En stor mundfuld
Efterhånden som gruppen er
vokset, er mængden af arbejde
taget til, og der er på nuværende
tidspunkt ni administratorer, som
skiftes til at tage vagter for at svare
på henvendelser og moderere i
debatten.
Sammen med det stigende antal
medlemmer er mængden af de
ydelser, som medlemmerne tilbyder hinanden, også vokset. Fx er
Carsten Larsen ikke lukket over
for idéen om en bisidderordning,
hvor medlemmer af gruppen hjælper andre medlemmer i gruppen i
deres møde med myndighederne
eller andet. Dermed bevæger gruppen sig ind på et område, hvor et
råd kan få store konsekvenser for
den person, der lytter til det. Og
netop det, er Carsten Larsen meget
bevidst om.
”Vi har en udfordring i forhold til
juridisk rådgivning. Vi kan fx ikke

garantere for, at de råd, folk giver
hinanden, er rigtige. Vi gør rigtig
meget for at holde øje med det, og
vi linker til andre organisationer,
som tilbyder gode etablerede bisidderordninger,” siger han.
Og selvom Næstehjælperne dermed bevæger sig ud i en gråzone,
er Carsten Larsen ikke i tvivl om, at
gruppen er et godt supplement til
de mere etablerede organisationer.
”Vi kan tillade os noget andet,
end det de etablerede organisationer kan. Nøglen til vores succes
ligger i handlemuligheden uden
langvarige forpligtelser.” n

Dansk Socialrådgiverforening
udgav tidligere på året en
undersøgelse af kontanthjælpsmodtagernes helbredsforhold. Undersøgelsen er en
undersøgelse af knap 1.000
tilfældigt udvalgte og aktuelle
sager blandt socialrådgiverne.
Undersøgelsen viste blandt
andet, at:
•	90 procent angiver, at
helbredet spiller en rolle i
forhold til, hvorfor borgeren
er på kontanthjælp.
•	I 10 procent af sagerne
rapporteres der alene om
fysiske gener.
•	I knap 25 procent af sager

Carsten Larsen,
medstifter af
Næstehjælperne,
holdt tale på vegne
af gruppen til
demonstration på
Christiansborgs
Slotsplads ved
Folketingets åbning
den 4. oktober.

ne rapporterer sagsbehandlerne, at der er tale om
kroniske fysiske sygdomme
eller fysiske handicap.
Kilde:
Dansk Socialrådgiverforening
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Af Bente Rødsgaard Foto: Pressefoto

Rockens museum

”Ragnarock”
er for alle
På det nye rockmuseum i Roskilde kan kørestolsbrugere få gode oplevelser. Og langt de fleste ting kan
prøves fra en kørestol

B

YGNINGEN DRAGER PUBLIKUM til sig. Hvad er det dog
for en bygning? Den ligner
ikke noget velkendt. Og så
igen. Er den beklædt med noget, der
ligner isolering i et lydstudie? Vejen
til indgangen er rød asfalt, som giver
associationer om en lang rød løber.
Det hele er lidt ved siden af og virker lidt frækt. På samme måde som
den danske rockmusik er det og har
været det fra starten af.

Far og datter på rød løber
Handicap-nyt har inviteret Peter
Marx, som sidder kørestol, og hans
datter Ida, som går i 1. g., til et besøg på det nye museum, som sætter
fokus på rockmusik og ungdomskultur. Tæt ved indgangen er der fire
handicapparkeringspladser, men de
er dårligt skiltet, fordi alt uden for
museet lige nu er en byggeplads.
Peter og Ida har ikke set dem, og
derfor har de parkeret et stykke fra
hovedindgangen, men det betød, at
far og datter fik rød løber stemning
for alle pengene, og det, syntes de,
var festligt.
Lige inden for er der en butik med
billetsalg, garderobe, handicaptoilet
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og en café samt en lille scene. Her
kan der foregå rap koncerter, eller
her kan være fredagsbar med akustisk musik. Når man køber en billet,
får man en kort intro til museet af
de unge engagerede medarbejdere.

Psykedelisk lys og stoffer
Udstillingen er i flere etager, og der
er elevatorer. Lige når man kører ind
i elevatoren, der fører til udstillingens start, så kommer der en masse
larm, men det er en del af konceptet.
Vel ude af elevatoren er vi i en udstilling om lyssætning til koncerter. I
slutningen af 1960erne var moden
”psykedelisk lys” med masser af farvebobler. Trenden er i dag laserlys.
Der oplyses lidt om stoffet LSD,
da en del af 1960er-musikken hang
tæt sammen med diverse euforiserende stoffer, der kunne ændre
bevidstheden og oplevelsen af
omverdenen. Det er muligt at stikke
hovedet ind i rør og høre noget om
at være på stoffer, men børn og personer under middelhøjde kan ikke
bruge rørene og kørestolsbrugere
heller ikke. Men det generer ikke
Peter, at der er enkelte ting, som
han ikke kan benytte, og han føler

ikke, at han bliver diskrimineret på
grund af nogle småting.

Dans og musik
rystede samfundet
En anden sektion oplyser om dansens udvikling og unge menneskers
lyst til at bevæge sig til musik. De
forskellige måder at danse på fortæller om tidsepoker, hvor især 1950ernes måde at bryde med traditionel
dans vakte furore med vrikkende
underliv i læderbukser og strut i
skørterne. Gæsterne kan selv danse
og få instruktion til bevægelser via
skærme. Overalt i museet hænger
der høretelefoner, så man kan lære
noget, og man kan også være aktiv.
Man kan prøve at forfølge fire
drømme om at være et rockorkester.
Undervejs i udstillingen skal man

foretage nogle valg gennem alle
udstillingerne fx med hensyn til
bandmedlemmer, spillesteder osv.
Ved udgangen scanner man sit kort
for sidste gang og får at vide, om
man bliver en succes eller ej på
markedet.
Museet viser, hvordan de unge
især i 1970erne rystede samfundet
i sit fundament med musik. Der var
sange om EF, apartheid i Sydafrika
og det kønspolitiske område. Der
er plakater og covers, der viser fx
børnebands, kvindebands og bøssebands.

Noget for sanserne
Peter og Ida kan godt lide at være
der. ”Her er sjovt, og der er en god
stemning. Der er rart, at der er noget, der taler til flere sanser, og at
man kan prøve noget selv,” siger
Ida. Peter supplerer: ”Jeg kan godt
lide, når museer ikke er kæmpestore, og man kan tage det mere
afslappet og fordybe sig, når man
ved, at der ikke er et hav af etager
og sale, som man skal se.”

I høretelefoner kan man høre
forskellige kunstnere fortælle om,
hvordan de selv fik øjne og øre op
for musik. Fx blev Peter Belli meget
begejstret for Mick Jagger første
gang, at han hørte ham.
Peter Marx har lidt svært ved at
nå nogle af hovedtelefonerne, men
det ser han ikke som et problem.
”Sådan et sted her vil jeg altid være
sammen med nogen, og hvis jeg
endelig var alene, så er der jo folk,
der kan hjælpe,” siger han.
I hovedtelefonerne kan man høre
jazz fra 1930erne, den seneste
nutidsmusik og høre kunstnere
fortælle om deres inspiration. Man
kan lære noget om lydstudier og de
forskellige medier fx radio, vinylplader osv.
Der er også en del om fankulturen i form af fanbreve, autografer,
scrapbøger, merchandise og hjemmelavede fanting. En håndbroderet
klokkestreng med The Beatles er
bare et eksempel på kreative fans.
Museumsgæsterne kan skrige
fanskrig, og det er faktisk lidt an-

Foto: Bente Rødsgaard

Foto: Bente Rødsgaard

Foto: Pressefoto

Peter Marx og Ida prøver at gætte, om de lytter til en vinyl plade eller en cd.

Ida hører om
stoffer. Peter kan
ikke lytte med.

strengende at høre på, at der med
jævne mellemrum lyder høje skrig.

Gasolins veteranbil
og et snarligt gensyn
Om sommeren kan gården ved cafeen bruges til udendørsservering,
og i et rum ude i gården holder Gasolins gamle veteranbil, og her kan
man høre en sang om bilen, som
aldrig blev udgivet på plade.
Turen er forbi, og Peter synes, at
det har været en god oplevelse:
”Det har været let at komme rundt,
og det er rart, at man ikke går rundt
med en audioguide. De mange
høretelefoner giver flere valgmuligheder,” synes han. Ida nikker og
er enig med sin far, men hun efterlyser et rum, man kunne gå ind i og
høre høj musik. ”Vi tager herned
igen, ikke far?,” siger hun spørgende på vej gennem cafeen mod
udgangen. Peter svarer ja og smiler
finurligt. Maden ser nemlig god ud,
så mon ikke far og datter snart er
der igen?” n
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Tekst & foto: Mads Stampe

Lokalafdelingerne hjælper
Lige Adgang godt på vej
Dansk Handicap Forbunds tilgængeligheds-app, Lige Adgang, har nået en milepæl på
mere end 2000 anmeldelser fra brugerne. Det er en seksdobling siden sidste status, og
lokalafdelingerne i forbundet tilskrives en stor del af æren for successen

K

ORT FØR DEN netop overståede kongres udskrev
Dansk Handicap Forbund en
konkurrence rettet mod lokalafdelingerne. Målet var at få flere
til at bruge og registrere i appen Lige Adgang, og præmien til den mest
flittige lokalafdeling var 10.000
kroner til brug for et arrangement til
glæde for lokalmedlemmerne.
Konkurrencen afstedkom stor
interesse, og appen blev brugt flittigt. Specielt lokalafdelingerne i Esbjerg, Svendborg og Middelfart var
aktive, og Middelfart endte med at
tage prisen som den mest anmeldelsesflittige afdeling.

Tak for opbakningen
Landsformand Susanne Olsen er
tilfreds med resultatet af konkurrencen, og hun glæder sig over, at
lokalafdelingerne over hele landet
har taget så godt i mod Lige Adgang.
”Det er dejligt at se, at anmeldelserne i appen er fordelt så jævnt
over hele landet. Det vidner om,
at medlemmerne virkelig har taget appen til sig, og at de kan se
værdien i at få registreret byens fysiske tilgængelighed,” siger landsformanden.
Fra starten af har det været vigtigt, at medlemmerne har involveret sig i anmeldelsesarbejdet ved
at bruge appen, og at det nu ser
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ud til at lykkes, betyder meget for
Susanne Olsen.
”Lige Adgang er et helt konkret
eksempel på noget af det, vi arbejder med i forbundet for at give
vores medlemmer et liv med lige
muligheder. Det er rart at se, at der
er opbakning til det arbejde, og
det gør, at jeg bliver overbevist om,
at vi også er på vej i den rigtige
retning med de øvrige projekter, vi
har gang i på hovedkontoret,” konstaterer hun.

Eksplosiv vækst
Ved seneste optælling af registreringer på appen, som blev lavet
et par dage før kongressen, var
den fysiske tilgængelighed blevet
registreret på 1.856 steder rundt

om i hele landet. Det er omkring
seks gange så mange anmeldelser,
som der var ved første optælling i
august måned.
I samme periode er antallet af
brugere steget til 742 brugere. Det
er en stigning i forhold til første
optælling på godt 200 personer.
Den udvikling, håber landsformand
Susanne Olsen, vil fortsætte.
”Jeg tror på, at opbakningen kun
stiger herfra. Vi har nogle opdateringer på appen i støbeskeen, som
vil forbedre brugeroplevelsen. Og
når først medlemmerne og andre
brugere får appen ind under huden, så bliver Lige Adgang forhåbentligt det sted, hvor man går hen,
når den fysiske tilgængelighed skal
tjekkes,” siger landsformanden. n

Det er let at anmelde steder
på appen Lige Adgang på sin
mobiltelefon.

JENS BOUETS KLUMME

SIG DET MED FAKTA
I en menneskealder har vi haft
tradition for i Danmark ikke at
registrere personers handicap.
Dette er en meget velovervejet
beslutning, der giver rigtig god
mening i forhold til det offentlige samfund. Men hvor der er
fordele, er der som regel også
nogle ulemper, man skal forholde sig til. Ulemperne
er blandt andet, at den enkelte aldrig bliver hørt, man
ved ikke, hvor mange vi er, og vi har kun ringe politisk
gennemslagskraft, da vi intet kan sige med fx antal af
personer.
Forskningsmæssigt er det ligeledes vanskeligt at gøre
andet end at gætte kvalitativt.
Men ved at lave en frivillig database, som vi selv ejer,
men som vi ikke selv har direkte adgang til - forstået
på den måde, at hverken ansatte, tillidsfolk eller medlemmer kan se de enkeltes registreringer, så kan vi få
informationer til fælles gavn, og de, som deltager i databasen, kan føle sig helt trygge.
Ideen er at oprette et anonymt spørgepanel, så alle

kan få en stemme i den offentlige debat. Det kommer
til at virke ligesom Danmarkspanelet, og det er samme
analyseinstitut (Epinion), som har Danmarkspanelet
med flere, der sikrer databasen efter datalovgivningens
regler om sikkerhed.
Som det er i dag i pressen og i debatter, så er der forskel på at sige noget med afsæt i enkeltstående eksempler eller med afsæt i fx 72 % ud af 1.000 adspurgte.
Det sidste får vi mulighed for med en frivillig database,
og så kan politikere eller journalister ikke længere bare
finde et modeksempel og skyde tingene til hjørne.
Vær derfor med fra starten i denne database, så også
du får muligheden for at blive hørt. Det kan blive et
meget vigtigt instrument i den offentlige debat, og databasen kan bidrage til sikring af bedre belysning af såvel
levevilkår, synliggørelse af samfundsmæssige uretfærdigheder og skævvridninger samt give forskerne et
mere præcist billede af virkeligheden for personer med
handicap i Danmark. Vi regner med at påbegynde arbejdet primo det nye år, så vi er køreklar i løbet af 2017.
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

Prøv den nye MC1122, det er noget der virker!
Medema A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - Tlf 70 10 17 55 - info@medema.com - www.medema.dk
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TILGÆNGELIGHEDSPRIS

Foto Irina Boersma

Af Bente Rødsgaard

Fra venstre ses Egmont
Højskolens forstander Ole
Lauth, Sonja Mikkelsen,
højskolens bestyrelsesformand, og direktør i Bevica
Fonden Marianne Kofoed.

”Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2016” gik til Egmont Højskolen
Egmont Højskolen i Hou modtog ved en lille festlighed i Mogens Dahls koncertsal i
København Bevica Fondens Tilgængelighedspris 2016, fordi det er et helt særligt sted,
hvor livsmod, glæde og mangfoldighed sprudler

E

GMONT HØJSKOLEN BLEV
stiftet i 1956 og er en højskole for alle, men også en højskole med en særlig forkærlighed for mennesker med handicap.
Højskolen har fra sin start arbejdet
for at skabe det bedste grundlag for
mennesker med et bevægelseshandicap.
Da højskolen i 1956 tog imod det
første hold elever, var det i en gammel charmerede villa i fire etager
fra 1880erne, som ikke var særlig
tilgængelig. Villaen er for længst
borte og Egmont Højskolen er en
moderne skole med plads til 200
elever. Der er fitnessfaciliteter, klat-
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revæg, varmtvandsbassin, svømmehal og ikke mindst en vandrutsjebane, der er tilgængelig for alle.
Den gamle villa var kimen til et
særligt forhold mellem Egmont Højskolen og Bevica Fonden, da fonden
tilbage i 50’erne ejede og drev
villaen som ferie- og rekreationstilbud til de ortopædiske hospitalers
brugere.
Men det lykkedes Egmont Højskolens første forstander at overtage
villaen med støtte fra Fonden. ”Egmont Højskolen er et helt fantastisk
sted, der med et nærmest utrætteligt engagement og med en pæn
portion stædighed arbejder for at

styrke forudsætningerne for det
selvstændige og uafhængige liv for
mennesker med bevægelseshandicap. Helt i tråd med vores værdigrundlag. Men Egmont Højskolen
har naturligvis også en særlig plads
i vores hjerte og historie, og jeg er
glad for, at fonden tilbage i 50’erne
overlod villaen til den nuværende
forstanders far. Det var en klog beslutning,” fortalte Torben Svanberg
fra Bevica Fonden ved prisoverrækkelsen med et smil.
Interesserede kan læse mere om
Egmont Højskolen på www.egmonths.dk n
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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
Politisk konsulent:
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Rådgivning:

social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt:

bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder:

mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

▼

Amputationskredsen:

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

ASSENS
Tirsdag den 13. december kl. 18.00: Julefrokost med
banko. Pris kr. 110. Maden kommer fra ’MENU’ i Aarup. Bindende tilmelding senest den 9. 12.
Tirsdag den 24. januar kl. 19.00: Generalforsamling i DHF
Assens. Afdelingen er vært og serverer et par håndmadder. Generalforsamlingen starter kl. 19.45. Dagsorden iflg.
vedtægterne. Af hensyn til bestilling af håndmadder skal
tilmelding ske senest den 20. 1.
Arrangementer foregår på Stadionvej 10 i Assens. Tilmelding skal ske til Britta Bentien, tlf. 40 25 67 22.
Husk også generalforsamling i marts måned i Vestfyns ferieklub. Læs mere under ”Rejser” (side 25).

BORNHOLM
Søndag den 4. december kl. 12.30-15.30: Julearrangement. Julemiddag, dessert og kaffe med julegodter. Pris kr.
120. Medbring pakke til ca. kr. 25, så bytter vi gaver. Musik
og dans om juletræet.
Lørdag den 7. januar kl. 12.30-16.30: Nytårsfest. To retter mad, kaffe og en småkage. Pris kr. 120. Lotteri. Musik v.

Thomas Nyboe. Det er tilladt at tage en gæst med. Tilmelding senest den 4. 1.
Lørdag den 18. februar kl. 13.30-16.30: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være
bestyrelsen i hænde senest otte dage før. Efterfølgende er
der banko om medbragte pakker til ca. kr. 25. Foreningen er
vært med kaffe og kage. Tilmelding senest den 15. 2.
Alle arrangementer afholdes i Sagahuset, Rønne. Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 / 20 41 43 04
mellem kl. 10 og 13.

FREDERIKSHAVN/SÆBY
Torsdage den 5. og 19. januar og 2. og 16. februar:
Bankospil.
Mandag den 6. februar kl. 19.00: Generalforsamling.

FREDERIKSSUND/HALSNÆS
Lørdag den 3. december kl. 13.00-17.00: Julefest. Julemiddag består af flæskesteg og risalamande. Der kommer
et lille børnekor og synger julen ind sammen med os.
Præst Jane Ståhl læser julehistorier op. Pris kr. 175 for
HANDICAP NYT 5 - 2016 • 21

DET SKER I DHF

medlemmer, kr. 250 for ikke-medlemmer. Der vil være julesmåkager og -guf, kaffe og te. Tilmelding senest den 28. 11.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Anne Marie, tlf.
26 18 38 46 (efter kl. 17) eller Erling, tlf. 25 12 69 87. Husk
at oplyse, hvis der er specielle hensyn, der skal tages.

HADERSLEV
Tirsdag den 6. december: Bjællerne.
Fredag den 9. december kl. 17.00 på Hotel Norden: Julefrokost. Musik /v. Eddie Carstensen.
Mandag den 10. januar: Foredrag om æ kleinban v. Peter
S. Hansen.
Mandage den 17. og 31. januar og 14. februar: Lotto.
Mandag den 24. januar: Brøns Harmonikatrio.
Mandag den 7. februar: Haderslev Kjøbstads Vægterlaug.
Alle aftener afholdes på Hiort Lorenzens Center, Hiort Lorenzens vej 67 i Haderslev fra kl. 19.00-21.30, med mindre
andet er nævnt. Kørsel inden for bygrænsen, kr. 30. Skal du
have kørsel, ring på tlf. 60 62 59 13 tirsdag mellem 16 og
17. Alle aftener er inkl. kaffe og brød, kr. 25. Entre for ikkemedlemmer kr. 40.

HOLBÆK
Tirsdag den 6. december kl. 18.00-22.00 i Vommevad
forsamlingshus: Julefest. Julemiddag med risalamande og
mandelgave til dessert. Efter middagen vil der være kaffe,
lotteri, gaver og dans om juletræet. Under hele arrangementet vil husorkesteret spille julemusik. Pris kr. 250.
Drikkevarer for egen regning. Tilmelding til Henny, tlf. 23
98 93 09 eller på mail: hennycamilla@icloud.com senest
dagen før og helst inden.

HORSENS
Torsdag den 12. januar kl. 19.00: Nytårsparole med lidt
godt til ganen.
Torsdag den 9. februar kl. 18.00: Fællesspisning.
De aftener, hvor der er spisning, medbringer man selv
drikkevarer. Arrangementer foregår på Sundtoppen, Langmarksvej 86, Horsens, med mindre andet er nævnt.

KOLDING
Lørdag den 25. februar kl. 13.00-?? på Restaurant Tre Roser, Grønningen 2 i Kolding: 90 års jubilæum. Pris kr. 150,
som betales på dagen til Gudrun. Drikkevarer for egen
regning. Bindende tilmelding senest den 1. 2. til Birthe, tlf.
23 32 72 33.
Afdelingen opfordrer i øvrigt alle til at møde op til generalforsamlingen i april. Den bliver meget vigtig, hvis afdelingen ikke skal lukke.

KORSØR-SKÆLSKØR
Fredag den 9. december kl. 17.00-21.30: Julefest. Menu:
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Flæskesteg med tilbehør samt risalamande. Kaffe og te med
småkager og knas. Luciaoptog samt musik v/ Brobyspillemændene. Julelotteri med mange fine præmier. Pris kr. 200
+ kr. 60 for evt. transport. Sidste tilmelding den 2. 12.
Mandag den 16. januar kl. 18.00-21.30: Medlemsaften.
Stegt flæsk med persillesovs, kartofler og rødbeder. Senere
kaffe/te og kage. Underholdning med lotteri og kontante
præmier. Pris kr. 120 + kr. 60 for evt. transport. Tilmelding
senest den 8. 1.
Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør,
med mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer
skal ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kirsten
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79.

MIDT-VEST
Lørdag den 10. december kl. 14.00-17.00: Klippe og klistre
samt æbleskiver og gløgg. Sidste tilmelding den 28. 11.
Arrangementer afholdes på Teglvænget 107D, med
mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer skal
ske til Edvard eller Jeanette på Bytoften 73 fra kl. 15-16.

ODDER
Tirsdag den 6. november kl. 19.00: Juleafslutning. Der
serveres gløgg og æbleskiver.
Arrangementer afholdes på Ålykkecenteret. Gratis kaffe
hver gang. Husk eget kaffekrus.

ODENSE
Søndag den 4. december kl. 12.30-17.30 i Hjallese forsamlingshus: Julefrokost. Pris kr. 200. Inkl. en øl eller vand
samt en snaps.
Torsdag den 5. januar kl. 18.00-21.45: Bjergbakkens
Cabaret. Tilmelding senest den 2. 1.
Torsdag den 2. februar kl. 18.00-21.45: Vi slår katten
af tønden med præmier til kattekonge og-dronning og til
bedst udklædte. Tilmelding senest den 30. 1.
Tilmelding er nødvendig og er bindende og skal ske
senest mandagen før et arrangement til Susanne og Jørn,
tlf. 61 34 35 75 / 30 13 85 95, eller Annette, tlf. 30 25 22
71. Der vil blive afkrævet betaling for udeblivelse uden
grund. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et handicap
og bor i Odense Kommune. Egenbetaling er kr. 43 tur/retur.

ODSHERRED
Torsdag den 15. december kl. 13.00-17.00 på Lyngkroen,
Rørvigvej 217 i Nykøbing: Julefrokost, kulturhistorie og
hyggeligt samvær. Claus Marcussen, forfatter og lokalhistoriker, fortæller julehistorier og fortællinger fra Odsherred
krydret med oplæsninger og julestemning. Pris kr. 160 for
medlemmer. Kr. 295 for ikke-medlemmer. Hjælpere for
medlemmer af lokalafdelingen deltager gratis. Tag selv
hjælper med hvis behov. Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding senest den 3. 12.
Alle tilmeldinger skal ske til Lena, tlf. 59 65 95 86, e-mail:

lena.nielsen@c.dk eller Peter, tlf. 59 93 12 34,
e-mail: ptl@nyka.dk med mindre andet er nævnt.

RØDOVRE
Fredag den 9. december: Julefest. Pris kr. 200. Kun for
medlemmer.
Alle arrangementer foregår på Ørbygård, med mindre andet er nævnt.

SILKEBORG
Onsdag den 7. december: Julehygge på Remstruplund.

SKAGEN
Mandage den 5. december og 9., 16., 23. og 30. januar og
6., 13. og 20. februar kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.
Torsdage den 19. januar og 2. og 16. februar kl. 19.0022.00: Bankospil.
Fredag den 9. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning.
Der serveres sild, grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister,
leverpostej, dessert, kaffe og småkager. Der spilles også
musik. Pris kr. 70. Ikke-medlemmer kr. 150.
Torsdag den 26. januar kl. 19.30-23.00: Danseaften. Pris
kr. 70.
Fredag den 10. februar kl. 18.00-22.00: Gule ærter, æbleskiver, kaffe og småkager. Pris kr. 70. Ikke-medlemmer kr.
150. Underholdning.
Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med
rullepølse og ost. Tilmelding skal ske senest tirsdagen
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer
foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest fem
dage før på tlf. 20 86 45 54.

Dalby Gl. Skole kommer og spiller.
Bindende til- og afmelding skal altid ske til Aase, tlf. 26
21 70 02 eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

STEVNS-FAXE
Lørdag den 21. januar: Nytårskur.
Al tilmelding skal ske til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33
eller Inge Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17 eller på mail: ilpibstevns@gmail.com.

VESTEGNEN
Lørdag den 7. januar kl. 13.00-18.00 i Avedøre Kirke: Nytårsfest. Pris kr. 250 for medlemmer. Inkl. platte, to genstande og champagne. Bindende tilmelding senest den 28. 12.
Lørdag den 4. februar kl. 13.00-18.00 i Avedøre Kirke:
Fødselsdagsfest. Pris kr. 200 for medlemmer. Inkl. mad og
to genstande og underholdning. Bindende tilmelding senest den 25. 1.
Onsdag den 15. februar kl. 19.00 i Kærbo: Generalforsamling. Gratis for medlemmer. Let anretning og kaffe/te serveres. Bindende tilmelding senest den 8. 2.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Axel Christiansen,
tlf. 23 84 01 49 mandag, tirsdag el. onsdag mellem kl. 18
og 20.

VORDINGBORG
Mandage den 5. og 12. december og den 9., 16., 23. og
30. januar og den 6., 13., og 20. februar kl. 18.45: Bankospil. Alle præmier bliver udbetalt som kontanter, dog ikke
hvis der vindes vin eller kaffe. Alle banko på rækken og
kortet giver på rækken kr. 50 og på kortet kr. 100. Dørene
åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl. 18.30.

SKIVE-VIBORG
Fredag den 20. januar kl. 18.00 på Selchaus Gård, Nordbanevej, Skive: Nytårsfest. Pris kr. 175 for medlemmer, kr.
225 for ikke-medlemmer. Prisen inkluderer to retters menu
og underholdning. Drikkevarer for egen regning. Husk
pakke til pakkespil på mindst kr. 25. Sidste tilmelding den
10. 1.

Vidste du, at webshoppen
sælger fx regnslag
og hudplejeprodukter?

Tirsdag den 7. februar kl. 19.00 på Aktivitetscenteret, Odgårdsvej 15 A, Skive: Lotterispil med købmandsposer á kr.
100 for fuld plade samt rækkegevinster. Plader koster kr. 8
pr. stk. Kaffe/te og brød kr. 20. Ingen tilmelding.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Lis Mortensen, tlf.
24 82 56 31 med mindre andet er nævnt.

SLAGELSE/SORØ
Mandag den 5. december: Julehygge med gløgg og æbleskiver.
Mandag den 2. januar: Nytårsbanko med spisning.

Gå ind på
www.danskhandicapforbund.dk

Mandag den 6. januar: Nytårsfest. Harmonikaspillerne fra
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Odd Fellow Ordenens sommerhus 2017
Odd Fellow Ordenen, Søsterloge nr. 5, Dr. Margrethe ud-

mer- og efterårsferie. Ansøgning fra private skal inde-

låner et handicapegnet sommerhus i Gershøj ved Ros-

holde oplysninger om handicappets art samt boligfor-

kilde Fjord. Huset udlånes i 2017 fra uge 15 (påsken) til

hold.

og med uge 42, èn uge ad gangen. Der er skiftedag lørdage kl. 12. Hvis et medlem af Dansk Handicap Forbund
er interesseret i at låne huset, så send en ansøgning
senest den 17. februar 2017.
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om: i hvil-

Ansøgningen bedes fremsendt pr. mail og vil ligeledes blive besvaret pr. mail.
Alternativt kan ansøgning fremsendes til nedenstående adresse vedlagt frankeret A5 svarkuvert.
Samtlige ansøgere vil senest den 18. marts 2017

ken uge, huset ønskes. Ansøgerens navn og adresse,

modtage besked om, enten hvilken uge, der er bevilget,

samt ansøgerens telefonnummer/mobilnummer. Samt

eller at vi desværre har måttet afslå ansøgningen.

antal personer.

Ansøgning bedes fremsendt til: MARGRETHEHUSET ,

Ansøgningen skal helst tillige indeholde ønske om
alternative uger i prioriteret rækkefølge.

Generalforsamlingsweekend

v/ Lillith Bleibach, Fritidshaven 32, 2640 Hedehusene,
Mobil: 26 88 15 33. Mail: lillith@email.dk

Forældre med børn får fortrinsret i skolernes som-

Amputationskredsen
5. - 7. november 2010

Amputationskredsen
Dansk Handikap Forbund

Nyt fra Amputationskredsen

Kredsen og forbundet trives, og i oktober holdt for-

Inger har lovet at være dirigent og fortælle lidt om

Skt.kongres,
Knudsborg hvor alle fem fra AKs bestyrelse
bundet

udfordringer på arbejdsmarkedet. Desuden bliver der

deltog. Som delegerede havde vi desuden Inger Steen

lejlighed til at drøfte forskellige træningsprincipper-

Møller, medstifter af AK sammen med sin afdøde

og muligheder samt prøve nogle af SANOs tilbud.

mand Steen Nielsen, der var AKs første formand.
Inger er direktør for Huset Venture Nordjylland og
næstformand for forbundets Social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg.
På kongressen opnåede Inger flest stemmer blandt
de fem, der blev valgt til Hovedbestyrelsen.
Tillykke til Inger.
AK regner med at invitere til generalforsamling lør-

Mere herom i AKs næste Nyhedsbrev med særskilt
invitation.
Lars Lauridsen har for nylig underholdt os med sine
bedrifter til lands, til vands og oppe i den tynde luft.
Begrænsningerne sidder i hovedet!
Er du amputeret, men modtager ikke AKs Nyhedsbreve, så kontakt hovedkontoret, tlf. 39 29 35 55.
Glædelig jul og godt nytår og på gensyn i 2017.

dag den 6. maj 2017 på Gigtforeningens behandlingscenter SANO, afdelingen i Skælskør.

På AKs vegne
Solveig Hansen
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27. april – 2. maj

Invalidebil sælges grundet dødsfald.
Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT
75 MTA automat/manuel. Sølv metallak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

sidespejle.

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge

handlet, ce

Cypern (i depot - 500 kr. ved afhentning). El
4.-11. september 2017

REJSER

kørestol fje

sidespejle. El-p-skive. Fjernbetjent bagklap. Dinitrol beSpanien/Tenerife
5.-12. marts 2017
Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende arrangerer flyrejse til Tenerife. Vi skal bo på Kurhotel May
y Sol, som er handicapegnet. Hotellet har egen opvarmet pool, som også kørestolsbrugere kan benytte. Vi har fælles hjælpere med, således at dem, som har brug for hjælp,
også kan komme med. Hjælpemidler kan lejes på hotellet.
Indbefattet i rejsen er: Flyrejse ud og hjem. Måltider ombord på fly. Liftbus fra lufthavn til hotellet og retur. Halvpension. Daglig rengøring af værelser. Lovpligtig bidrag
SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
til rejsegarantifonden. EU ansvarsforsikring. Eksklusiv er:
17. – 23. august
Udflugter, som aftales og betales på feriestedet.

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til

Pris kr. 8.500 ved to personer pr. værelse.

Slukefter Kro i Vojens.

Tilmelding senest den 15. december 2016.
Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre
Yderlige oplysninger kontakt:

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

Lene Hansen, tlf. 24 66 86 88 eller mail:
se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.
rejselene56@gmail.com eller

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten

Preben Hansen, tlf. 40 87 24 53 eller mail:
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.
apmoes@apmoes.dk

kr. 138.000

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende arranhandlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig
gerer flyrejse til Cypern med ophold på Sunwing Ressort
kørestol fjernbetjent. Blue and me GPS/ telefon. Prisidé:
Sandy Bay. Det er et feriested, som vi tidligere har benyt-kr. 138.000
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Indbefattet i rejsen er: Flyrejse ud og hjem. Måltider ombord på fly. Liftbus fra lufthavn til hotellet og retur. Halv
SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
pension.
Daglig rengøring af værelser. Lovpligtigt bidrag
RABATORDNINGER:
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til rejsegarantifonden. EU ansvarsforsikring.
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med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.

mercasol-antirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på
tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.

REJSER

ANNONCER

Tyskland/Hannover
AMSTERDAM, HOLLAND
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27. 2017
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Vi starter aftenen med et par håndmadder, Ferieklubben er vært.
RABATORDNINGER:

Lene Hansen, tlf. 24 66 86 88 eller mail:
rejselene56@gmail.com eller
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Preben Hansen, tlf. 40 87 24 53 eller mail:
SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER
apmoes@apmoes.dk
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KRO

17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til
Slukefter Kro i Vojens.
Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre
billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelse kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.
Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.
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med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.

DET SKER I DHF

Køb dine julekort hos 
Dansk Handicap Forbund
Juletid betyder tid til julekort fra nær og fjern. Måske er man selv en flittig
kortskriver, eller måske er man den glade modtager. Dansk Handicap Forbund
har julekort til alle.







D

ANSK HANDICAP FORBUND er igen i år
rundt på gader og stræder for at sprede
den gode julestemning, og endnu en
gang er det med forbundets egne julekort i tasken.
Julekortene er tegnet af illustrator Niels Poulsen, som med finurlige tegninger leder tankerne
hen på det faktum, at mennesker med handicap
lever og skal have mulighed for at leve et liv med
de samme muligheder som alle andre.
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Julekortene blev tegnet sidste år, og de kan
købes sammen med udvalget af de eksisterende
julekort fra forbundet, som mange måske kender.

Vi ønsker alle en god jul.



Julekort fra Niels Poulsen: 40 kr. pr sæt. (4 stk.)
inkl. kuverter

ANNONCER

... og du kan stadig
få de gode gamle

Plejeseng med luksus
massagemadras sælges
Plejeseng model highlighter, hel automatisk. Stellet
er let at rengøre. Sengen er som ny.
Pris kr. 10.000 (købt i 2013 for 45.000).

A

B

C

D

Henvendelse tlf. 61 78 40 96.

3 hjulet
3 gears cykel sælges
F

E


G

Mrk. Esben, sort, 24”. Punkterfri dæk og ABUS clicklås. Nypris kr. 11.100. Sælges til højst bydende.
Henvendelse: Jens Rathje tlf. 40 23 70 63,
e-mail: Rathjejens381@gmail.com

H

BLIV

MEDLEM

Pakke A - H: kr. 40,00 Pakke I: kr. 50,00
Til prisen skal lægges forsendelse.

AF

Bestil julekortene på tlf. 39 29 35 55,
email: dhf@dhf-net.dk eller i webshoppen
på hjemmesiden.

HANDICAP

FORBUND

A: H
 enry Heerup julekort ”Nisse på stige”,
6 stk. enkelte julekort med kuverter.
B: Henry Heerup julekort ”Den hellige familie”,
4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
C: Henry Heerup julekort ”Den lille pige med svovlstikkerne”,
4 stk. dobbelte julekort med kuverter.

APRIL
NR. 2

2016

2015
NR. 3 JUNI

D: H
 enry Heerup julekort ”Nisse med violin”,
4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
E: H
 enry Heerup julekort ”Grantræet“,
4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
F: Lise Arildskov de Marco ”Julegaven”,
4 stk. dobbelte julekort med kuverter.

NR. 1 FEBRUAR 2016

NR. 3 JUNI
2016

Huset Venture i

STORKØBENHAVN

I
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TEMA:
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KERHED
R
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2016

FIK
ANEKDOTERNE SKOV
FRIT LØB PÅ EGE

KORSBÆK
PÅ BAKKEN
Pået!visit i
Sagerne vund
Dokk 1 i Århus

SARAH GL

VIKAR I FOL

ERUP

KETINGET

WILLIAM

G: Lise Arildskov de Marco ”Juletræsturen”,
4 stk. dobbelte julekort med kuverter.

TRÆNER
ER 15 ÅR OG
ING
MED TEAM TVILL

Kurve fra Ghana

WOW!

- hvor sm

art

H: Christine Swane ”Juletræet”,
4 stk. dobbelte julekort med kuverter.
I:  Ni forskellige julekort med kuverter.

DANSK

Svagfør – Van
eller hvad?

før

Bevica Fonden

FODSPOR
I PASTORENS
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DET SKER I DHF
BRUG VISO

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer
eller specialundervisning, kan du henvende dig til VISO –
Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver
borgere, kommuner, og institutioner - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen.VISO skal være med til at
sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset
hvor i landet du bor.

Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk
DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende
og handicaporganisationer.

Læs mere på www.servicestyrelsen.dk.
Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på
mail: viso@servicestyrelsen.dk.

RÅDGIVNING
FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

Hjælp dig selv og os og husk at melde adresseændring til
Dansk Handicap Forbund, når du flytter, så vi stadig kan
sende dig Handicap-nyt. Vi får ikke automatisk meddelelser om adresseændring fra Post Danmark.

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende, står et team af kompetente medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig.
Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@danskhandicapforbund.dk.

Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund,
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, ringe på tlf. 39 29
35 55 eller sende en mail til dhf@danskhandicapforbund.dk.

✁
Kontingent 2017
Enlige
Ægtepar/Samboende

SÅDAN MELDER DU DIG IND

INDMELDINGSKORT

Ønsker du at blive medlem af Dansk Handicap Forbund, er der flere
måder at gøre det på:

Undertegnede ønsker at blive medlem
af Dansk Handicap Forbund.
Jeg har et handicap
Jeg har ikke et handicap

Gå på hjemmesiden

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du en indmeldingsblanket, som sendes direkte til sekretariatet fra hjemmesiden.
Det er nemt og hurtigt. Tryk på Bliv medlem og følg linket.

Navn:
Adresse:

Ring til os

Postnr./By

I sekretariatet sidder en medarbejder klar til at tage imod din indmelding. Ring på telefon 39 29 35 55. Ved henvendelse bedes du have
følgende informationer klar:
Navn
Adresse
Fødselsdato
Kommune
Telefon
Email

Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune:
Telefon:
E-mail:
Sæt kryds, hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk

Oplys desuden om du har et handicap, og om du ønsker at blive
medlem af en af forbundets fire specialkredse.

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Send os et brev

	Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Du kan også sende os din tilmelding. Du bedes udfylde og klippe
blanketten ud og sende til forbundet på adressen:

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)
RYK (rygmarvsskadede)
	
Amputationskredsen
				

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

✁

(underskrift af det nye medlem)

310 kr.
465 kr.

KRONIK

Af Peter Marx

Para-lege
for alvor

L

IGE FOR AT få det på plads: Det hedder De Paralympiske Lege, ikke Handicap-OL og ikke ParaO-lympiske Lege. De Paralympiske Lege forkortes
PL, ligesom Olympiske Lege forkortes OL og er
uden sammenligning den største begivenhed for personer, der har et handicap. PL har lige været afholdt i
Rio og kommer altid et par uger efter OL, og er i øvrigt
verdens største sportsbegivenhed efter OL.
I forbindelse med PL har der kørt flere debatter.
Internationalt har der været kritik af, at medierne
dækker PL meget lidt sammenlignet med OL. Herhjemme har DR transmitteret syv timer om dagen på DR3.
Det er en kraftig forøgelse i forhold til tidligere, og det
har været udmærket tv med interesserede værter og
eksperter, der kender til handicapidræt. Især tidligere
guldvinder i kuglestød Jackie Christiansen var behagelig og kompetent.
Kongefamilien, der burde være verdensmestre i symbolske handlinger, var pinligt fraværende til PL, efter at
have mødt talstærkt op til OL. Til gengæld sendte Kronprinsen en videohilsen, hvor han opfordrede atleterne
til at være rollemodeller. Ja goddag, mand økseskaft.
PL-atleterne kunne så i stedet have mødt Kronprinsen
i oktober til en reception for dem selv, men der måtte
Hans Højhed melde fra efter at være faldet uheldigt og
pådraget sig et brud på nakken.
Endelig har medaljebonusser været omdiskuteret,
fordi medaljetagere ved PL kun får halvdelen af, hvad
en medalje indbringer til OL. Det står lidt tåget, hvad
grunden er, for det overordnede svar fra Kulturministeren samt cheferne for Dansk Idræts Forbund og Team
Danmark var, at man ikke kan sammenligne de to ting.
Hvorfor ikke? Hvis der gives bonus for at kompensere
for tabt arbejdsfortjeneste, eller fordi atleterne viser
vores land frem, er det svært at se forskellen på PL og
OL. At Elsass-fonden har valgt at toppe bonussen op,
det er selvfølgelig godt for PL-atleterne, men gør ikke
meget for det almindelige indtryk.
Betyder det så meget, med det der PL? Det er da me-

get fint, at de ”handicappede” har noget at gå op i. Men
ellers, helt ærligt?
Ja, det betyder rigtig meget for alle para-atleter og
efter min overbevisning også for alle andre, der har
et handicap, selv om de ikke dyrker idræt. Det er et
spørgsmål om anerkendelse, respekt og ligestilling. I
modsætning til det bundkorrupte OL, der først og fremmest leverer underholdning, kan PL ændre synet på den
gruppe, der deltager. Øget opmærksomhed giver øget
forståelse. Det er der brug for i Danmark, hvor områder
som jobmuligheder, tilgængelighed og den almindelige
opfattelse af mennesker med handicap kunne være
meget, meget bedre.
PL er en mulighed for at vise, at mennesker, der har et
handicap, ikke er så farlige. Når man først forstår bare
lidt af, hvad det vil sige at mangle en arm, sit syn eller
ikke kunne gå, synes de fleste, at det er ret fantastisk,
hvad disse mennesker er i stand til. I mange handicapidrætter er niveauet steget rigtig meget de seneste år,
og udviklingen går stærkt. Mange para-atleter træner
lige så hårdt og lige så ofte som atleter inden for raskidrætten. Så kan man i øvrigt overveje, om ikke PL kan
nogle helt andre ting, såsom at fortælle en alternativ
historie og være et bevis på, at rigtig meget kan lade
sig gøre, når man har viljen.
Mange steder i udlandet er man enormt stolte af sine
para-atleter. For eksempel Holland, der har satset massivt på at udvikle handicapidrætten. De fik 63 medaljer
som 7. bedste nation og modtog sine 150 atleter fra
Rio med akkompagnerende jagerfly fra den hollandske
grænse. I Kina har de nu de bedste træningsfaciliteter i
verden for handicapidrætsudøvere. Rigtig mange lande
giver ens medaljebonus.
Det kunne være lige til højrebenet at lave en kampagne op til PL i Tokyo 2020 for at sætte fokus på, hvad det
vil sige at have et handicap. PL-deltagerne er forbilleder
for mennesker med handicap med deres viljestyrke og
engagement, og de er ambassadører for mennesker med
handicap over for resten af befolkningen. n
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BOGANMELDELSE

Af Michael Gradenwitz

Viggo Kampmann

– en af velfærdstatens
Modstandsmand, embedsmand, finansminister og statsminister.
Viggo Kampmann har langt om længe fået sin egen biografi

J

OURNALISTEN POUL SMIDT
har skrevet en biografi om
Viggo Kampmann (19101976), der var socialdemokratisk statsminister i perioden
1960-62, og lad det være sagt med
det samme, at det er en yderst læseværdig og velskrevet bog.
Poul Smidts påstand, hvad der
bestemt også stemmer overens
med min fornemmelse, er, at
”Kampmann står lidt blegt i historieskrivning”, klemt inde mellem
H.C. Hansen og J.O. Krag, et forhold
som han med sin biografi ønsker
at rette op på. Han citerer historikeren Søren Mørch for et udsagn
om, at ”Kampmanns største bedrift
var indførelsen af velfærdsstaten”,
og selv om Poul Smidt udtrykker
sig mindre bombastisk, så er han
langt hen af vejen enig med Søren
Mørch-citatet.

Svær opgave
Det kan imidlertid synes at være
en svær opgave, Poul Smidt har
stillet sig selv. Viggo Kampmann
var immervæk kun statsminister
i to og et halvt år, og selv i den
periode var han i lange perioder
fraværende fra posten, hvor Krag
så vikarierede.
Kampmann trådte selv tilbage
som statsminister med hjerteflim30 • HANDICAP NYT 5 - 2016

mer som såvel den officielle som
den reelle begrundelse. Men med
til billedet hørte også, at Kampmann på grund af psykisk sygdom
og alkoholindtag, der gav sig
udslag i perioder, hvor han simpelthen bare ”forsvandt”, diverse
skandaler, og en bizar håndtering
af en landbrugsstøttesag, hvor han
gik bag ryggen på egne ministre og
forgyldte landbruget i en grad, som
oversteg dets egne forventninger,
havde bragt ham under politisk
pres fra såvel egne som fra oppositionen.

Kampmanns årti
Poul Smidts greb består i, at han
inddrager hele Kampmanns virke
både som embedsmand og som
politiker. Faktisk mener Poul Smidt,
at Kampmanns hovedbetydning
ligger før hans statsministertid. I
1950erne var Kampmann finansminister først ganske kort under
Hedtoft og senere syv år under
H.C. Hansen, og det over hundrede
sider lange kapitel, hvor Smidt
behandler denne periode, kalder
han netop ”Kampmanns årti”. Da
H.C. Hansen dør, overtager Kampmann statsministerposten, og da
han ved det efterfølgende valg er
med til at skaffe socialdemokratiet
efterkrigstidens bedste valgresultat

(42,1 procent), kan man trygt tale
om Kampmanns stjernestund. Nu
skulle gode tider for alvor gøres
bedre, som lovet under valget.
Kampmanns statsministerperiode
kan langt fra betegnes som en
fiasko, fx fik han skabt det første
kulturministerium, men nedturen
begyndte her med ustabilitet, uforklarlige dispositioner og til sidst
livstruende hjerteproblemer og
efterfølgende afgang.

Universelle velfærdsydelser
Kampmann var tidligt fortaler for
en beskæftigelses- og fordelingspolitik, der også tog hensyn til erhvervslivets indtjeningsmuligheder,
ud fra devisen om: at blev kagen
større, var der mere til alle. Kampmann gik nogle gange langt i sin
erhvervsvenlighed. I forbindelse
med indvielsen af Lindøværftet
og tilhørende arbejderboliger får
Kampmann som finansminister
vedtaget en omfattende statsgaranti og støtte til værftboligerne.
Som Poul Smidt skriver: ”Boligerne,
der fremstod som skibsrederens
[altså A.P Møllers] enestående
flotte tilbud til de ansatte, var betalt af offentlige midler, og alligevel
var det boliger, som ikke gav beboerne lejelovens sikkerhed mod
opsigelse.”

fædre
Kampmann var også fortaler
for det, vi i dag kalder universelle
velfærdsydelser, altså ydelser, der
gives til alle, ud fra ideologien om,
at hvis der skal sikres opbakning
til velfærdssamfundet, så er det
vigtigt, at alle føler sig også som
”nydere” og ikke kun som ”ydere”.
Derfor var han tilhænger af en folkepension til alle i modsætning til
flere andre socialdemokrater bl.a.
H.C. Hansen, der ikke syntes, at der
skulle gives tilskud til millionærer.
Kampmanns position, der i dag er
socialdemokratisk politik, peger på
den måde fremad i modsætning til
en traditionel klassepolitik. I øvrigt
diskuteres samme tema den dag i
dag fx omkring børnechecken. Folkepensionen blev indført i 1957.
Poul Smidt fremhæver flere steder, hvor fremseende en tænker
Kampmann var fx i forhold til det
europæiske samarbejde, men også
om, hvad der ville ske med det, vi i
dag kalder sammenhængskraften i
samfundet, når velfærdssamfundet
gjorde arbejderklassen til forbrugere og middelklasse.

Vanførefonden – en hjertesag for Kampmann
Af særlig interesse for dette blads
læsere er måske Kampmanns lange
engagement i handicapbevægelsen

og som formand for Vanførefonden.
Kampmann selv var blevet erklæret
15 procent invalid på grund af et
stift fodled, som han havde pådraget sig ved en faldulykke ombord
på et skib til Færøerne i 1949.
Kampmann blev kontaktet af den
karismatiske formand for Landsforeningen af Vanføre Frederik Knudsen, der foreslog ham at engagere
sig som formand for en påtænkt
Vanførefond, og da Kampmann gav
sit tilsagn, var han ikke bange for
som finansminister at benytte sin
position til fordel for fonden, bl.a.
sendte han opfordringer om bidrag
til fondens startkapital på Finansministerens brevpapir.
Vanførefondens betydning for
revalideringstanken og forbedringen af levevilkårene for mennesker
med handicap er velkendt her,
vigtigt er det blot at understrege
Kampmanns betydning.
Forholdet til Frederik Knudsen
blev tæt, dels havde de en fælles
interesse i det københavnske natteliv, og dels havde Kampmann lejlighedsvis behov for at trække sig væk
fra alting, og her udgjorde Egmont

Højskolen, hvor Frederik Knudsen
var bestyrelsesmedlem, et egnet
refugium. Interessen for vanføresagen var stor og ægte hos Viggo
Kampmann. Under sin hektiske
statsministerperiode opretholdt han
sit engagement i Vanførefonden, så
sent som dagen før sin død den 3.
juni 1976 deltager han i et møde i
bestyrelsen for Vanførefonden.

Væsentlig biografi
Poul Smidt forsvarer nok sin hovedperson, men skåner ham ikke, og
han argumenterer overbevisende
for Kampmanns betydning som en
af velfærdsamfundets fædre, og at
han ikke udelukkende skal bedømmes for sin forholdsvis korte og
turbulente tid som statsminister,
men for hele sit virke. At denne opskrivning af Kampmanns betydning
til en vis grad sker på bekostning
af H.C. Hansen og Krag er måske
nok en faglig diskussion værd, men
ændrer intet ved, at Poul Smidt har
skrevet en stor og væsentlig biografi, der udfylder et hul i den nyere politiske Danmarkshistorie. n
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Af Ibeth Coca Rocha, Dansk Handicap Forbunds projektmedarbejder i Bolivia
Oversat og bearbejdet af Henry Lind – ulandskonsulent

Til eksamination i Geneve
Mennesker med handicap i Bolivia har fortalt FN om deres levevilkår.
Det resulterede i 82 anbefalinger til Bolivias regering

I

AUGUST BLEV BOLIVIA eksamineret i Geneve i Schweiz i
forbindelse med den internationale handicapkonvention. Dansk
Handicap Forbunds fem partnere
i Bolivia havde de forudgående ti
måneder arbejdet hårdt for at forberede sig til denne mulighed for at
fortælle omverdenen om levevilkårene for mennesker med handicap i
deres land.

Nervøsiteten forsvandt
på grund af sagen
Edwin Diaz var en af de fem deltagere fra handicaporganisationerne
i Bolivia, som deltog i eksaminationen i Geneve. Edwin fortæller
ivrigt om sin rejse til Geneve, og

det er tydeligt, at han har meget
på hjerte. ”I starten var jeg meget
nervøs, da jeg sad over for FN´s
komité for handicapkonventionen,
da jeg repræsenterede et helt land,
og alt, hvad man sagde, ville blive
noteret, men efterhånden som vi
vænnede os til det, blev jeg mere
sikker,” fortæller Edwin.

Stort forarbejde
Forud for eksaminationen var der
gået en hektisk proces med at få
udarbejdet en alternativ rapport
fra handicapbevægelsen som supplement til rapporten fra staten
Bolivia. ”I oktober sidste år gjorde
Dansk Handicap Forbund os opmærksom på, at Bolivia skulle

eksamineres i august 2016, og at
vi havde muligheden for at lave en
alternativ rapport til statens rapport, og fortælle FN om handicapbevægelsens syn på levevilkårene
for mennesker med handicap,” fortæller Edwin og fortsætter: ”En del
af lederne i handicapbevægelsen
kendte på det tidspunkt kun meget
lidt til handicapkonventionen, og
vi var mange, der ikke helt forstod
betydningen af den.”
”Men efter et seminar om konventionen, vi havde i Nicaragua,
sammen med DHF´s andre partnere fra Honduras og Nicaragua,
blev vi klar over konventionens
betydning,” fortæller Edwin, og han
husker særligt oplægget fra Silvia

Besøg fra Vietnam

Af Peter Marx

Privatfoto

Vores samarbejdspartnere
i Vietnam har været på
besøg i Danmark, og de
var imponerede over, hvor
langt vi er nået med organisering og rettigheder
Forbundet har haft gæster fra Vietnam.

I

AUGUST MÅNED HAVDE Dansk
Handicap Forbund og UlykkesPatientForeningen besøg fra Vietnam, hvor vi har projekter med
vietnamesiske handicaporganisationer. Gæsterne var repræsentanter
fra tre handicaporganisationer og
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den vietnamesiske paraply, svarende til Danske Handicaporganisationer (DH), samt to lokalt ansatte
medarbejdere fra forbundet, sidstnævnte fungerede som tolke. I alt
11 personer var her i en uges tid.

God tilgængelighed i Geneve
Udover møderne med FN komiteen,
NGO'er og andre landes delegationer var der også lidt tid til at opleve
Geneve, hvilket gjorde et stort indtryk på Edwin. ”Det er en by, der er
fuldstændig tilgængelig med en uddannet og høflig befolkning,” fortæller Edwin begejstret. ”Det var helt

Møder med tillidsfolk
og organisationer
I løbet af ugen holdt gruppen en
del møder med den danske handicapbevægelse. Vi besøgte lokalafdelinger, DH, Institut for Menneskerettigheder, Kommunernes
Landsforening og Københavns borgerombudsmand samt Folketinget.
Den vietnamesiske handicapbevægelse er ikke særlig gammel, og
vores samarbejdspartnere dernede
har eksisteret 10-15 år.
De arbejder også i en hel anden
virkelighed med et markant andet
politisk system, hvor kommunisterne lige som i Kina stadig har
magten. Og selvom landet har haft
en økonomisk fremgang gennem
en årrække, er der ikke gjort store
investeringer i at integrere men-

Privatfoto

Quan, der ligesom Edwin er blind
og fra Guatemala samt medlem af
FN's komité for handicapkonventionen. ”Hun er helt utrolig skarp
og var rigtig god til at klæde os på
til processen med at formulere den
alternative rapport.”
”I Bolivia har vi ret svært ved at
arbejde sammen i handicapbevægelsen, der er meget mistillid og
misundelse,” indrømmer Edwin med
et lille smil. ”Men i Nicaragua blev vi
klar over, at det var meget vigtigt at
skrive én samlet alternativ rapport,
og øvelsen med at skrive en fælles
rapport har helt sikkert styrket os,
selvom det til tider var hårdt.”

I Bolivia er der ingen afskærmninger ved farlige veje.

sikkert tilgængeligheden, der gjorde
mest indtryk på os. Som blind var
det fantastisk, at det hele var plant,
og at der ikke var høje kantstene
som her i Bolivia, og at jeg med
stokken kunne bevæge mig helt
frit. Mine medrejsende fra de andre
handicaporganisationer havde det
på samme måde, fx ærgrede det
repræsentanten for de fysisk handicappede, at han ikke havde taget sin
kørestol med, for i den kunne han
have bevæget sig rundt uden nogen
form for hjælp,” siger Edwin.

Bolivia fik 82 anbefalinger

nesker med handicap i samfundet.
Alligevel er der en vilje til at gøre
en del forbedringer, og derfor giver
vores engagement i Vietnam i høj
grad mening.

op til vedtagne regler. Og at Københavns borgerombudsmand kan
hjælpe borgere, hvis der er tale om
diskrimination i forbindelse med
handicap.
Men allermest var de imponerede over vores interne samarbejde i
bestyrelser og hos de ansatte, og at
der er så mange engagerede frivillige og velfungerende lokalafdelinger. Det er de ikke vant til.
Og de så med egne øjne, hvad
resultatet af alt dette arbejde har
været. Arbejdspladser, rettigheder,
diverse ordninger og især vores
mulighed for at leve uafhængigt.
At tre kørestolsbrugere i egne biler
kom for at hente dem i lufthavnen
overraskede dem virkelig meget. n

Imponeret over
samarbejde og resultater
Vores gæster var meget imponerede over, hvordan vi gør tingene.
Først og fremmest samarbejdet
mellem forskellige handicaporganisationer, og med DH og samarbejdet mellem det offentlige og de
private organisationer.
De bemærkede også, at politikeren Bjarne Laustsen var imødekommende, da vi besøgte Folketinget,
at Institut for Menneskerettigheder
kan arbejde uafhængigt og kritisere regeringen, når den ikke lever

Efter eksaminationen i Geneve er
FN's handicapkomite kommet med
82 anbefalinger til Bolivias regering. Den store udfordring bliver nu
at få anbefalingerne ført ud i livet,
så det store arbejde med hele arbejdet omkring konventionen fører
til forbedringer af levevilkårene for
mennesker med handicap i Bolivia.
Herunder at udvælge fem til ti anbefalinger og få dem kommunikeret ud til medlemmerne. n
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Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs

Reformen af førtidspension og
fleksjob har været fungerende i
fire år. Nu er det tydeligt for enhver
også på Christiansborg, at reformen har skabt massive problemer
for mange mennesker, som havner
i uhensigtsmæssige og opslidende
forløb. Det er vi nødt til at få gjort
op med hurtigst muligt

Rimelighed
og realisme
skal tilbage

I

DANSK HANDICAP FORBUND er
det vores erfaring, at de fleste
mennesker rigtig gerne vil have
en tilknytning til arbejdsmarkedet.
Derfor er vi positive over for alternativer til førtidspension – fx ressourceforløb – hvis de vel at mærke
virker, er af høj kvalitet og sikrer
det økonomiske fundament, som
borgerne har brug for, hvis de skal
udvikle sig.

Ikke alle kan
Men for en gruppe mennesker er
funktionsnedsættelsen simpelthen
så indgribende, at alene det at fungere i hverdagen kræver enorme
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ressourcer. De færreste tænker over,
at det for nogle mennesker kan tage
en hel formiddag bare at blive klar
til at komme ud af døren. Og for
nogle kan selv få timers aktivitet
medføre smerter og udtrætning,
som gør, at de skal hvile i flere dage
efter.
Vi har i de seneste år set alt for
mange eksempler på, at mennesker
med sådanne massive problemstillinger ikke kan komme i nærheden
af en førtidspension, og i nogle tilfælde kan det tage flere år at komme i betragtning til et ressourceforløb. I stedet havner de i et kontanthjælpssystem, hvor de igen og igen

sendes ud i arbejdsprøvninger for
at afklare, om der skulle være bare
et minimum af arbejdsevne. Denne
situation slider voldsomt på folk og
sætter dem i urimelig usikkerhed
om, hvad der skal ske med dem.

Brug for justeringer
Reformen, som har skabt mange af
de problemer, vi står med lige nu,
skal revideres i 2017. Her vil vi som
forbund gøre, hvad vi kan for at få
politikerne til at forholde sig til de
mange absurde eksempler, og vi
vil bede dem om at forholde sig til,
hvad det dybere formål med reformen er?

Foto: Colourbox

Ønsker vi virkelig at flytte og
understøtte mennesker, så skal der
tydeligvis ændringer til. De tilbud,
folk får, skal give mening og frem
for alt være rentable både for borger, samfund og de virksomheder,
som forventes af ansætte dem.
Og så skal der være et realistisk
sigte med eksempelvis et ressourceforløb. Man må spørge sig
selv, om denne borger kan udvikle
en arbejdsevne og hvis ja, så skal
det være mere end en teoretisk
arbejdsevne. Og vi ønsker en begrænsning på, hvor længe mennesker må befinde sig i en usikker
situation. Samtidig mangler vi den

massive indsats for at få koblet
de enkelte borgere med relevante
virksomheder.

Rimelighed og realisme
skal tilbage nu
På Dansk Handicap Forbunds 19.
kongres var dette emne særligt i
fokus, og der var enighed om, at
området skal have særlig høj prioritet. Det er godt, hvis flere under de
rette forhold kan få en chance på
arbejdsmarkedet, men det er ikke
i orden at presse mennesker på en
måde, så de i stedet for at udvikle
sig ender med at blive dårligere,
end de i udgangspunktet var. Derfor

vil vi fortsat mødes med politikerne
med det formål at få rimelighed og
realisme tilbage i vurderinger af
disse sager.
Via forbundets arbejdsmarkedsprojekter vil vi samtidigt arbejde
intenst på at få tydeliggjort, hvad
det præcist er, der skal til, for at få
enderne til at mødes. Udfordringen
må løses på tværs af sektorer. Det
kræver først og fremmest inddragelse af handicaporganisationerne
og fagpersoner med indsigt i funktionsnedsættelser – og så må man
ikke glemme, at arbejdsgivere og
fagforeninger også er vigtige samarbejdspartnere i denne proces. n
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Af Bente Rødsgaard Fotos: Claus Haagensen

Færre bekymringer for
forbundets fremtid og
masser af gå-på-mod
Årets kongres var præget af større tiltro til fremtiden
som forbund, da økonomien er blevet forbedret i den
forløbne kongresperiode. Sammenhold og gå-på-mod
er nødvendigt for at forbedre livsvilkårene for medlemmerne, som føler sig pressede af politiske reformer

E

GMONT HØJSKOLEN I Hou
ligger tæt på vandet og blev
60 år i november måned.
Men nogle uger inden skolen selv skal fejres, så havde den
atter åbnet sin favn og taget imod
forbundets 119 kongresdelegerede,
diverse hjælpere og servicehunde
samt personale fra hovedkontoret.
Alle gæsterne blev indkvarteret i
skolens bygninger, fordi højskoleeleverne holdt efterårsferie.
Græskar, lyng, faner og tegninger
prydede den store sal, og et stort
bloklys blev traditionen tro tændt
til ære for de personer i forbundet,
som er døde i kongresperioden. De
mange tillidsfolk kan nemt være i
den store sal og komme rundt, også
de der benytter elektriske kørestole
eller elscootere.

To arbejdsomme år
Landsformand Susanne Olsen
fortalte om, hvad der var sket i forbundet de seneste to år. Alle delegerede havde fået sendt en skriftlig
beretning, som hun kort supplerede
fra talerstolen.
Kongresåret har været et travlt
år, og landsformanden har deltaget
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i et hav af møder med afdelinger
og tillidsvalgte i Dansk Handicap
Forbund samt holdt møder med
landspolitikere, embedsmænd,
Kommunernes Landsforening (KL)
og søsterorganisationer i de andre
nordiske lande.
”En ting, jeg har bemærket til nordiske møder, er, at de ofte kommer
med en stor stab af ansatte. Helt
anderledes er det her hos os, og
det undrer dem, at der i Dansk Handicap Forbund er så få ansatte, men
mange frivillige og et værdifuldt
fællesskab.”
”I forbundet har vi som princip, at
vi er eksperter i vores eget liv. De
mange politiske reformer har lagt et
stort pres på vores område. Forringelser på området er uacceptable
og i strid med handicapkonventionen. Kontanthjælpsreformen, som
er i støbeskeen, kan få den konsekvens, at mennesker med handicap
bliver fattige og må flytte eller
droppe aktiviteter. Jeg har talt med
12 politiske ordførere, og jeg tror,
at de har hørt efter,” sagde Susanne
Olsen
Hun så gerne, at tankegangen
hos politikerne blev ændret, så de

Inger Steen Møller deltog i debatten.

Hovedkassereren Erna Christensen
og direktør Jens Bouet fremlagde
regnskabet.

UDSTILLERE PÅ
KONGRESSEN
I lighed med sidste gang var
der udstillere med på kongressen, og deres stande blev
besøgt af de delegerede i pauserne. Udstillerne var:
Focus People A/S - som har
specialiseret sig i at kunne tilbyde handicaphjælpere og ledsagere. www.focus-people.dk
BPA Pension - som er et pensionsselskab målrettet mennesker, som har brugerstyret personlig assistance og tilbyder
forskellige pensioner. http://
bpa-pension.dk
Handitours ApS - som udbyder rejser til mennesker med
handicap. http://www.handitours.eu
CAMA Lift ApS - som tilbyder
diverse liftsystemer fx til brug i
eget hjem.
http://www.cama.dk

Jørgen Havndrup fra Fyn så gerne, at vi fik flere medlemmer.

kunne forstå, at kompensation ikke
er en udgift, men en investering og
på sigt vil spare samfundet penge.

Forbundets økonomi
Hovedkassereren Erna Christensen
og direktør Jens Bouet kunne samstemmende oplyse, at det var lykkedes at arbejde os væk fra de meget
røde tal. Fx har vi solgt vores gamle
hovedkontor på Hans Knudsens
Plads i København og gået i gang
med en del projekter om arbejdsmarked og barrierer.
Forbundets udvalg har været
flinke til at holde Skype-møder og
spare på mødeudgifter.
”I 2014 solgte vi kursusejendom-

men Sct. Knudsborg på Fyn, da det
ville koste 100 mio. kr. at modernisere stedet. Vi solgte den med tab,
og da alt på Sankt Knudsborg var
finansieret via lån fra Vanførefonden, har vi indgået en særlig afviklingsaftale, hvor Vanførefonden er
gået med til, at for hver gang vi indbetaler et afdrag, så betaler fonden
et tilsvarende beløb. Vi afdrager
445.000 kr. hver år de næste fire
år, og fonden eftergiver et tilsvarende beløb. Vanførefonden forstod
vores problem, og det er vi meget
taknemmelige for,” sagde Erna Christensen.
Jens Bouet fortalte om de nye
ting i forbundet: ”Lige nu er vi fx

i gang med et kæmpe projekt på
Stranden om kystsikring og ændring
af udearealerne, hvor det meste af
arbejdet skal udføres i denne vinter, som finansieres af fondsmidler
fra A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene
Formaal. Vi har også kastet os ud i
kantinedrift i Handicaporganisationernes Hus (HH), hvor forbundet har
sit sekretariat,” sagde han.
Landsformand Susanne Olsen var
tilfreds med regnskabet. ”Vi er kommet langt på to år. Jeg har altid haft
lyst til at gå under det her punkt,
men det har jeg ikke længere, og
det er Jens og Ernas fortjeneste,”
sagde hun.
�
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Kongresdebat
I løbet af kongressen var der udveksling af synspunkter. Fx var flere
delegerede bekymrede over, at der
blev oprettet så få fleksjob i det offentlige, og at det var meget svært at
finde et fleksjob, selvom man gerne
ville have et. Flere efterlyste et samarbejde med fagforeningerne om
fleksjob for at få en fælles forståelse.
Andre påpegede, at mennesker, der
ikke kan arbejde, kommer ud i absurde jobprøvninger af få minutters
varighed, og at kommunerne gør alle
mulige krumspring for at undgå at
bevilge førtidspensioner.
At kommuner i stigende grad
benytter sig af frivillige i den offentlige sektor bekymrede flere delegerede, som havde eksempler på,
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at ordinære jobs blev erstattet med
frivillig arbejdskraft, fx tømning af
kommunale skraldespande, og at
frivillige hjalp med at give plejehjemsbeboere mad.

Tilgængelighed
Tilgængelighed spillede også en
rolle, fx bemærkede flere, at tilgængeligheden i udlandet var langt
bedre end i Danmark, hvor der er
langt mellem fx nedsænkede kantstene. Flere så frem til, at der atter
kom kurser i tilgængelighed for
medlemmerne, så de ved hjælp af
viden kunne ”dæmme op for de fritgående missiler”, som en kongresdelegeret betegnede de personer,
som ikke er medlemmer hos os og
aldrig har gået på tilgængeligheds-

kurser, og som vejleder ud fra deres
eget handicap helt uden at kende til
standarder og regler.
Andre ting, der bekymrede, var
indsamlinger på Facebook til hjælpemidler fx en ung pige med handicap, som samler ind til en trappelift
til en højskole, så hun kan blive elev
på skolen.
Af andre emner, der blev berørt,
var handicapbiler, de meget lange
sagsbehandlingstider og transportområdet generelt, da det er vigtigt
at kunne komme omkring.

Fremtidigt arbejde
På hver kongres arbejder de delgerede på forskellig vis med fremtidigt
arbejde. I år foregik det ved gruppearbejde to og to, og hvor de delege-

Kongressen var præget af en god stemning. Hygge og snak blev der også tid til.

rede kom med forslag til forbundets
to udvalg nemlig Social- og Arbejdspolitisk udvalg (SAPU) og Bygge- og
Trafikpolitisk Udvalg (BTPU).
Her skal blot nævnes
nogle få input til SAPU:
• Personer, som ikke kan arbejde,
skal have en førtidspension, og
den skal bevilges hurtigere og lettere end i dag.
• Investering i den rigtige hjælp til
mennesker med handicap.
• En dyr indsats her og nu kan være
billigere på sigt for samfundet.
• Arbejde for at retsprincipper ikke
trædes under fode.
• En antidiskriminationslovgivning,
som man kender fra udlandet.
• Øget samarbejde med fagforenin-

gerne og arbejdsgiverne, fx hvilke
muligheder der er for hjælp til
indretning, støttemuligheder osv.
•D
 et offentlige skal udbyde langt
flere fleksjob end i dag.
Eksempler på input til BTPU
og tilgængelighedsarbejdet
•A
 t kulturarven gøres tilgængelig
herunder også kirker og kirkegårde, men uden at det skæmmer
kulturarven.
•A
 rbejde med at universel design
også skal gælde for kulturarven og
gerne med kreative løsninger.
•S
 kabe en fotosamling med gode
eksempler.
•F
 å forbedret adgang til kyster
og strande og få mulighed for at
komme helt ned i vandet.

•F
 å en forbedret individuel handicapkørselsordning. Fx at begrænsningen på antallet af ture
forsvinder.
•A
 t den kollektive transport gøres
mere tilgængelig, som man kender
det fra udlandet, hvor chaufføren
gerne må hjælpe med ramper.
•A
 t vejreglerne med anvisninger
om fx nedsænkede fortov ved
overgange gøres til lov, og at der
kommer alternative løsninger til
brosten.
•S
 tørre frihøjde i parkeringskældre,
så de også kan rumme store handicapbiler.
Ovenstående er blot et udpluk, og
de mange forslag og ideer vil udvalgene nu bearbejde. n
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Lauth-Prisen
På Kongressen blev Lauth-Prisen uddelt – en pris som hædrer ildsjæle.
Det er femte gang, at prisen uddeles

L

AUTH-PRISEN BESTOD I år af en biografi om Viggo
Kampmann og 10.000 kr. Prisen gives til personer,
der arbejder for, at mennesker med handicap opnår lige rettigheder. I år var der to modtagere, som
hver modtog 10.000 kr.

Jens Bork formand for
Egmont Højskolens elevforening

Foto: Mads Stampe

Den ene modtager var Jens Bork, som er formand for
elevforeningen på Egmont Højskolen. Forstander for Egmont Højskolen Ole Lauth begrundede valget i en tale:
”Jens Bork har gjort en kæmpeindsats for Egmont Højskolen i 24 år, og jeg selv har kendt ham siden, at jeg
blev forstander. Da jeg kom til i 1990 havde foreningen
100 medlemmer, nu er der 2000 på adresselisten! Vi
skal snart have et elevstævne for gamle elever, og der
kommer 700 personer, hvoraf de 300 skal indkvarteres,
og det på et tidspunkt, hvor der ikke er ferie, så højskoleeleverne bor her samtidigt. Det er en udfordring,
og den får vi selvfølgelig løst. Jens har banket elevforeningen op. Foreningen har sin egen hjemmeside, den
er ikke flot, men til gengæld bliver den læst. Jens Bork
er også god til at skaffe frivillige hjælpere. Han er også
medlem af Dansk Handicap Forbund og har tillidsposter

både i Danske Handicaporganisationer (DH), en beboerforening, han er rejseleder og udgiver et lille blad. Han
er på alle måder en slider, og han betyder meget for
Egmont Højskolen,” sagde Ole Lauth.

Susanne Olsen, landsformand i
Dansk Handicap Forbund
Sonja Mikkelsen, fhv. minister overakte prisen til Susanne Olsen. Hun sagde blandt andet: ”Susanne Olsen
er et talent, har energi og er et stort aktiv. Du har været
aktivist hele dit liv og fhv. nu afdøde minister Palle Simonsen har fortalt meget om dig og med stor respekt.
I alle årene har du kæmpet for at sikre gode vilkår for
mennesker med handicap. Du har lagt dine kræfter
gennem mange år i Dansk Handicap Forbund dels som
formand for Ungdomskredsen, dels som næstformand,
og siden 2009 som landsformand for Dansk Handicap
Forbund. Du er uddannet socialpædagog og er med i
adskillige styrelser fx i Vanførefonden og Bevica Fonden og Egmont Højskolen, og du er god til at forklare
de forandringer, der er på vej med lovforslag, og hvad
dette vil betyde for mennesker med handicap.”

Tak!
Begge modtagere takkede for prisen. Jens Bork kunne
oplyse, at tre i elevforeningen stammer helt tilbage fra
skolens start i 1956, og at de ville dukke op til det kommende elevstævne.
Susanne Olsen var meget berørt over at modtage
prisen, hun er normalt med til at bestemme, hvem der
skal have den, men at hun selv skulle have den, det har
naturligvis været ude af hendes hænder. Hun gav udtryk for, at hun er glad for at være en del af et stort fællesskab med ligestillede. Og afsluttende sagde hun på
klingede jysk: ”Tusind tak, det er bare for møjt.” n
Forstander Ole Lauth
overrakte dem prisen.
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Kvickly i Middelfart vinder
Dansk Handicap Forbunds
Arbejdsmarkedspris 2016

Et skulderklap til
det gode eksempel
”Det er altid rart, at der bliver lagt

Foto: Mads Stampe

I

FORBINDELSE MED DANSK Handicap Forbunds 19. kongres blev
forbundets Arbejdsmarkedspris
uddelt. Den gik til Kvickly i Middelfart.
Virksomheden har udvist en
særlig rummelighed i forhold til
mennesker med handicap og skabt
en kultur, hvor der er plads til medarbejdere med mange forskellige
udfordringer, lød det blandt andet
ved overrækkelsen.
Kvickly har igennem mange år
haft et udvidet samarbejde med
Middelfart Kommune om borgere,
der har svært ved at komme i job
eller fastholde et - eller bare finde
ud af, hvad de kan. Foreningen, som
består af fem butikker, har mange
ansatte på særlige vilkår. Der er
mennesker i Flexjob, skånejob og
på særlige aftaler med kommunen.
”Alene i Kvickly Middelfart og Super
Brugsen Strib er der for tiden 11
ansatte på særlige vilkår,” lød det
blandt andet i talen fra næstformand i Dansk Handicap Forbunds
Social- og Arbejdsmarkedspolitiske
Udvalg Inger Steen Møller.
Samtidig har butikkerne gennem
årene sørget for mentoruddannelser
til mange af lederne i husene, så de
har været godt klædt på til at tage
imod de nye kollegaer.

Varehuschef i Kvickly Middelfart Karl Nøhr Pedersen får overrakt blomster fra Inger
Steen Møller i forbindelse med tildelingen af Dansk Handicap Forbunds Arbejdsmarkedspris.

mærke til det, man laver. Det ligger
naturligt i andelstanken, at vi er en
del af det samfund, der omgiver
os. Og hjælper nogle, der har det
sværere end andre, og det falder
i god tråd med det, vi står for som
virksomhed,” sagde varehuschef i
Kvickly Middelfart Karl Nøhr Pedersen efter modtagelsen af Arbejdsmarkedsprisen.
Prisen er et symbolsk skulderklap, for at sætte fokus på de gode
eksempler på, hvordan virksom-

hedsledere rundt om i Danmark
hver eneste dag arbejder for at
inkludere medarbejdere uanset
handicap og på den måde gør et
stort arbejde for at udnytte de ressourcer, som mennesker med handicap har. n
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Dansk Handicap Forbund
vil sige det med fakta
Omkring to tredjedele af deltagerne på Dansk Handicap Forbunds 19. kongres kom i egen
handicapbil. Og de har i gennemsnit været medlem af forbundet i 19 år. Det ved vi fra en
undersøgelse, som blev foretaget blandt deltagerne på kongressen

E

N AF DE helt store udfordringer på handicapområdet i Danmark er, at man ikke har ret meget fakta
om de mennesker, det hele handler om. Der er
nemlig ikke tradition for at registrere mennesker
med handicap herhjemme. Det kan der være mange
gode grunde til.
Samtidig er det dog tydeligt, hvad tal kan gøre: De
kan skabe synlighed for en sag, og de kan skabe rygdækning for det politiske arbejde, som udføres, så det
bliver sværere for politikerne at sidde forbundets argumenter overhørig.
På Dansk Handicap Forbunds kongres havde forbundets projektafdeling med hjælp fra analysefirmaet
Epinion fået udarbejdet et spørgeskema, som skulle
fortælle noget om deltagerne på kongressen. Samtidig
ville tallene give et billede af, hvad tal af den type kan
bruges til i forbundets arbejde fremadrettet.
”Det er klart, at vi håber på, at projektet kan blive
mere permanent og repræsentativt for forbundets medlemskreds, og vi håber, at medlemmerne kan se en værdi i at bidrage med deres oplevelser om at leve med et
handicap. Hele handicapområdet skriger på tal og fakta,
og det vil vi som forbund gerne være leveringsdygtig
i. Vi tror på, at det vil gavne medlemmerne og området
generelt,” mener projektleder i Dansk Handicap Forbund Nina Stokholm.
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Vigtigt viden
68 procent af deltagerne på kongressen deltog i undersøgelsen. Den viste, at 81 procent af deltagerne har en
funktionsnedsættelse, og at godt en tredjedel af de adspurgte bruger elektrisk kørestol. Lidt færre bruger manuel kørestol. Kun fem procent af deltagerne er ledige;
resten har enten pension eller arbejde.
Et flertal beskriver Dansk Handicap Forbund som et
fællesskab, og i den mere tunge ende fik vi at vide, at
32 procent af de adspurgte har lidt eller ingen tillid til
deres sagsbehandler i kommunen.
Og netop sådan noget er vigtigt at blive bevidst om,
mener landsformand i forbundet Susanne Olsen, som
håber, at projektet vil blive videreført.
”Nu har vi testet, hvad vi kan få ud af sådan en undersøgelse, og jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til
at gøre en kæmpeforskel, hvis vi kan få søsat sådan et
projekt i en permanent udgave.”
”Det har i hvert fald sat tanker i gang hos mig allerede, og jeg kan sagtens se, at vi kan bruge dataene i vores politiske arbejde og i det direkte medlemsarbejde,”
mener hun.

Det er frivilligt
Susanne Olsen er godt klar over, at en registrering vil
være et brud med en lang tradition herhjemme for, at

PORTRÆT

Projektafdelingen havde arrangeret sig i et lille
hjørne af hallen, hvor de hjalp medlemmer med
at svare på det elektroniske spørgeskema.

man ikke registrerer mennesker på grund af handicap.
Derfor vil en eventuel videreførelse af registreringen i
fremtiden ikke betyde, at medlemmerne skal tvinges til
registrere sig og deltage i undersøgelsen, og man oplyser det, man har lyst til at oplyse.
”Det skal understreges, at en eventuel registrering er
vores egen. Det er os, der ejer dataene, og vi sørger for
at opbevare dem sikkert. Det betyder også, at der ikke
er andre, der får adgang til dem, med mindre vi giver
dem lov, og det er selvfølgelig helt frivilligt at deltage.
Der vil være nogle medlemmer, der har det skidt med
at fortælle om deres situation i sådan en undersøgelse,
og det respekterer vi selvfølgelig fuldt ud,” fastslår Susanne Olsen. n

DE BLEV VALGT
Lørdag eftermiddag var der valg til hovedbestyrelsen. Det blev til genvalg til landsformand Susanne
Olsen, næstformand John Sørensen og hovedkasserer Erna Christensen. Derudover blev der valgt
fem hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de delegerede. De fem kongresvalgte blev:
Inge Steen Møller, Claus Bjarne Christensen, Lena
Nielsen, Rikke Kastbjerg og Rie Lynge Rasmussen.
Suppleanter blev Bente Rey, Ulla Trøjmer og
Kenneth Ørbæk.
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Fra arkivet

I 1966 havde stormagasinet Salling i
Ålborg en ekstra aftenåbning kun for personer med handicap. Det var forbundets
lokalafdeling i Ålborg, som i samarbejde
med Salling stod bag det vellykkede
arrangement.

Ålborg viser vej. 6-700 vanføre
på juleindkøb samtidig

K

ombinationen juletravlheden-kørestol er
ikke særlig hensigtsmæssigt, hverken for
butikkerne eller for de handicappede kunder. Dette faktum fik allerede sidste sommer - før ret mange skænkede den kommende jul
en tanke - Vanføreforeningens Ålborg- afdeling til
at begynde forhandlinger med stormagasinet ”Salling” om iværksættelsen af en speciel juleåbning for
handicappede.
Firmaet gik beredvilligt ind for tanken. Man søgte
og opnåede myndighedernes tilladelse til at holde
åbent en aften ekstra mod, at der kun blev givet
adgang for handicappede, og den 5. december var
mellem 600 og 700 vanføre fra Vendsyssel og Midtjylland på juleindkøb efter normal lukketid. Stormagasinet gav endvidere kaffe i ”Sallings”s egen
restaurant.
Som vore billeder viser, blev arrangementet en
stor succes og en enestående chance for vore svært

handicappede til i ro og mag selv at foretage de
juleindkøb, som de måske ellers havde måttet bede
andre hjælpe sig med, fordi de ikke selv havde
mulighed for at klare sig i trængslen. Man kan kun
ønske, at den gode idé må blive tradition ikke blot i
Ålborg, men i hele landet.
Når dette er sagt, kan det måske være på sin plads
at minde om, at vore kørestolsfolk i den almindelige
julehandel også møder stor hjælpsomhed, og at det
kan være en måske endnu større oplevelse for vore
isolerede medlemmer at komme på juleindkøb en
ganske almindelig hverdagsformiddag en månedstid
før den helt store trængsel sætter ind. Det kræver
bare, at de har en hjælper med. Men har man blot
en gang set, hvilken glæde det vækker at bruge
et par formiddagstimer på dette formål, gør man
det gerne igen. Og så vil ”Vanførebladet” i øvrigt
benytte lejligheden til at ønske alle sine læsere en
glædelig jul. n
Vanførebladet 1966, side 382
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Produktnyhed

Tore Madsen er ingeniør og begyndte for 15 år siden
at spekulere på, om der ikke var en nemmere måde at
knække nødder på end med traditionelle nøddeknækkere, hvor man tit skal bruge mange kræfter og får
ømme hænder.
Nøddeknækkerprojektet startede som en lille hobby
med diverse modeller i træ, men er nu et fuldt udviklet
produkt i en stærkere materiale. ”Jeg har lavet produktet
med henblik på, at det skulle være let, men nu viser det
sig, at personer med håndproblemer også er begejstrede, og det er børn også”, fortæller han til Handicap-nyt.
Og let er det, man lægger nødderne ned i en skuffe i
nøddeknækkeren, som ligner en æske, og dernæst trykker man en knækkeklap ned og til sidst en klemmeklap,
og så trykker man. Dernæst løftes begge klapper op,
og nede i skuffen ligger der nødder lige til at spise. Og
skallerne kan let rystes ud.
Nøddeknækkeren hedder ”Gonuts” og er et eksempel
på dansk design, og alt er produceret i Danmark. Det gør
den ikke billig, men til gengæld får man et lille stykke

Pressefoto

En nøddeknækker for alle

dansk design, man kan have glæde af i mange år. Du kan
læse mere om den på www.mikdesign.dk - samt se en
lille film med den i brug. n

VIRKSOMHEDSGUIDE

Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

Vi leverer over hele landet!

Focus People er din partner, når du skal bruge hjælp i hverdagen.
Ved en BPA ordning overtager vi ansvaret som arbejdsgiver,
mens du fortsætter som arbejdsleder.
Vi tilbyder ekstra ydelser som støtte til MUS samtaler,
personalemøder, løsning af personaleproblemer,
annoncering efter og rekruttering af nye medarbejdere.

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk
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Protesekosmetik
STARband
UBC Korset

Energy AFO
Protesekosmetik

Støtte korset

Er det ok, at du er generet af
din dropfod?
Handyflex

Støtte korset

Handyflex

Sensotex

Kørestolstraktor
Kørestolstraktor
Aktivskinne AFO

STARband

Sensotex
UBC Korset

Energy AFO

Aktivskinne AFO

Protesekosmetik

For dig der vil selv - hele livet!

Springer AFO

Støtte korset

Springer AFO

Handyflex

Fiberflex

Focus AFO

v/ Niels Horsbøl

Proprio

Tlf. 20 40 63 18
www.wayup.dk

Sensotex
Aktivskinne AFO

Fiberflex

Focus AFO

Proprio

Springerlite AFO
Springer AFO

Handyflex

Springerlite AFO

Dropfodmdialock
Fiberflex

Focus AFO

Proprio

Dropfodmdialock

Med fokus på individuelle og optimale løsninger har vi en helt ny
generation af dropfodsskinner, der netop kan afhjælpe din type dropfod
optimalt. Ingen dagligdag eller dropfod er ens – derfor er vi også
eksperter i energilagrede kulfiberskinner, skinner til bilkørsel og
computerstyrede elektriske dropfodsstimulatorer FES.
Springerlite AFO

Dropfodmdialock

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Kontakt os for information eller se www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk

Dropfodmdialock

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk
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Dropfodmdialock
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CP-CARE
Badeovertræk til benproteser

Er du benamputeret kan du få din frihed
tilbage med badeovertrækket fra CP-CARE.

DSB
Handicapservice

Det nye og letanvendelige badeovertræk
har skridsikker sål og du kan nemt bruge
dit overtræk til bad, svømmehal eller strand
- uden at undvære din protese.

Er du handicappet og har legitimationskort til
DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp
til dine togrejser. Du skal blot ringe til DSB
Handicapservice på tlf. 70 13 14 15 (tast 6).
Du kan også maile til handicap@dsb.dk
Starter eller slutter din rejse med bus, skal
du kontakte din egen kommune. I brochuren,
Handicapservice kan du læse mere om
ordningen – brochuren finder du på
dsb.dk/handicap

Køb den på www.cp-care.com
eller kontakt din bandagist.

info@cp-care.com - 26 33 08 89

HANDI
ENGROS
OPKØBER AF BRUGTE HANDICAP BILER
• Handi Engros er en mindre Virksomhed i en lille branche med få store
aktører, hvor vi bestemt ikke er de største, men vi brænder for vores
erhverv!
• Hos Handi Engros går vi op i de små ting.
• De ting der giver det lille extra som gør hele forskellen.
• Det er den forskel der gør at du som kunde skal vælge os.
• Vi har aftager til din bil i hele Europa, hvor bilen bliver genbrugt hos
ligestillet borger til det den er bygget til .
• Hos os er udgifterne holdt i det små for at kunne tilbyde vore kunder
den bedste markedspris.
• Gennem en år række har vi samarbejdet med stor set alle danske
kommuner og en stor part advokater.
OM HANDI ENGROS
Handi Engros er beliggende midt i jylland. Virksomheden er stiftet og
ejet af det daglige personale. Vi er landsdækkende . Er specialister i
at vurdere din bils værdi ubeset. Vi har arbejdet i bil export brancen
gennem 31 år

KONTAKT PER RYTHING LARSEN
MAIL: PER@HANDI-ENGROS.DK TELEFON +45 20304557
●

Som en fredelig oase i Nordsjælland omkranset af et
smukt og aflukket naturområde ligger Nordic Park
– et moderne ferie- og konferencecenter.
Parken er anlagt med skønne stier og gå-ruter
– og alt er indrettet handicapvenligt.
Vi har 10 moderne og handicap venligt indrettede
lejligheder. Lejlighederne er bygget som rækkehuse i to
etager og indrettet med køkken i åben forbindelse med
stuen. I stueetagen er der en sygeseng, og i 5 af
lejlighederne er der loftlift over sengen.
4 nætter mandag - fredag: 4.800,1 overnatning: 1.400,Min. 2 overnatninger: 1.300,- pr. nat
Kirkevej 43| 3230 Græsted | Tlf. 4422 0104 | www.nordicpark.dk
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