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INDHOLD

”

Mennesker, som normalt ikke orker
at gå på museum, vil sikkert også
kunne lide dette her, fordi det er
så anderledes.

12

30

PROJEKT ”VINDEN I RYGGEN” GAV EN
GRUPPE MENNESKER MED HANDICAP
EN STOR OPLEVELSE I NATUREN.

6 Hjulspind
12 Fortid møder nutid
Det nye Moesgaard Museum syd for
Aarhus er et besøg værd. Handicapnyt har været på reportagetur.

16 Dansk Handicapdag
Rundt om i landet mødes afdelingerne og hører politiske taler og
hygger sig.

18 Find en fysioterapeut
19 Jens Bouets klumme
20 Dialog fik ændret oplysninger
Statens Museum for Kunst har ændret oplysninger på museets hjemmeside efter dialogmøde med DHF.

21 DET SKER I DHF
29 Kronik
Adskillige mennesker med handicap
har fået sakset et kvarter af deres
fysioterapibehandling.

30 Naturen som smuk læremester
En lærerig tur rundt i Jylland til lands
og til vands.

Pressefoto: Forlaget Klim.

Foto: Bo Therkildsen.

RIKKE KASTBJERG, FORMAND FOR AARHUS/RANDERS
AFDELING OM SIT BESØG PÅ MOESGAARD MUSEUM

42

EN KUNSTNERFARS
KÆRLIGHED

32 Klag over dårlige
oplevelser til koncerter

40 Lej sommerhuse af Dansk
Handicap Forbund

Læs hvordan du kan klage over
fx dårligt udsyn til en koncert.

Tag på ferie i Hals, Skagen
eller Rågeleje.

34 Lov imod diskrimination af
mennesker med handicap

42 En kunstnerfars kærlighed
til sin spastiske søn

Hvis Danmark får en antidiskriminationslov, hvad vil den kunne bruges
til? Læs eksperters svar.

En brasiliansk forfatter har skrevet en
livsbekræftende bog om sin søn Tito.

36 Broløbet der blev væk

Vi har fundet et par steder til
inspiration til ferieplanlægningen.

Henrik Nonnemann og hans søn,
Jakob Nonnemann, som har Cerebral
Parese, havde meldt sig til halvmaraton over Storebæltsbroen i sommeren sidste år, men blev afvist af
arrangørerne.

44 Ferietips

45 DHF Akademiet
Forbundets eget akademi, som forklarer ord og begreber for nye medlemmer og andre videbegærlige.

37 Ulandsprojekt i
Vietnam er i gang
Dansk Handicap Forbund (DHF) og
PTU skal opbygge handicaporganisationer i Vietnam.

38 Fremtidsværksted i Assens
Borgerinddragelse kan føre til nye
ideer i både handicapråd og kommunens måde at arbejde på.
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Forside:
Formanden for
Aarhus/Randers
afdeling har besøgt
Moesgaard Museum
lidt syd for Aarhus.
Foto:
Helene Bagger.
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Frihed til at komme rundt hvor som helst

EKSTRA

E-move, indbygget motor i hjulet. Den
tager dig hen hvor du vil og på dine
præmisser. Brug drivringene som du
plejer, men nu med ekstra kraft.

SIKKERHED

E-Drive, indbygget motor i hjulet, styret
med joystick for simpel håndtering af
stolen.

Hos Langhøj har vi udviklet et nyt afrullestop. Så man ikke kan køre ud på
liften medmindre den er helt oppe. Kontakt os og få en demonstration.
Scan og se flere
innovative hjælpemidler.

Kom ud og køre

Innovative
hjælpemidler
Eller besøg www.langhoej-live.dk

Hos os er et handicap ingen hindring for at komme ud og køre og vi
opbygger i alle bilmærker. Vi har over 35 års erfaring med indretning af
handicapbiler, uanset om det er en standard eller special løsning. I dit
lokale Langhøj bilhus, er der et bredt udvalg af de mest anvendte biler
til afprøvning. Så kom ind og få en uforpligtende bilsnak.

Scan og se flere innovative hjælpemidler. Du er velkommen til at
Kontakt enen
af vores
konsulenter
for en
kontakte
af vores
terapeuter
fordemonstration:
en demonstration:

Aarhus
Hasselager Centervej 26
8260 Viby J
Tlf. 87 41 10 40

Kolding
Albuen 70
6000 Kolding
Tlf. 27 14 49 14

København
Fjeldhammervej 23
2610 Rødovre
Tlf. 43 43 00 66

NY ADRESSE

Aalborg
Jellingvej 7
9230 Svenstrup J
Tlf. 87 41 10 50

Martin Fog
Fog (Vest
(Vest Danmark)
Danmark)
Martin
Tlf. 20
20 77
77 52
52 38
38 eller
eller
Tlf.
martin@langhoej.dk
martin@langhoej.dk

Thomas
Danmark)
Thomas Hansen
Hansen (Øst
(Øst Danmark)
Tlf.
Tlf. 20
20 77
77 44
44 99
99 eller
eller
thomas.hansen@langhoej.dk
thomas.hansen@langhoej.dk

Odense
Se mere
på www.langhoej-live.dk
Bramstrupvej 27
5792 Årslev
Tlf. 87 41 10 40

www.langhøj.dk

Minicrosser kabinemodel
Leveres også med joystickstyring
Varmeapparat og vinduesvisker som standard.
Vi har et stort udvalg af sæder hvilket giver
mulighed for den bedst mulige løsning for
siddeposition og støtte.
For mere information kontakt vores
kundeservice på Tlf.: 70 10 17 55 eller se mere
på: www.medema.dk
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Med nytårsgudstjenestens budskab
i baghovedet var det derfor en meget
mærkelig og frustrerende oplevelse at
bruge en del af juleferien på at gennemlæse det meget markante forslag
til ændring af serviceloven, som vi fik i
høring i midten af december måned. Kort
sagt ville man putte mennesker i kasser, nedtone kompensationsprincippet
og indskrænke klagemulighederne på
en måde, som ville true retssikkerheden
ganske voldsomt.
Til min store glæde valgte ministeren i
ellevte time at lytte til organisationerne
og trække forslaget. For mig var det en
rigtig god begyndelse på året 2015. Vi
må dog regne med, at der vil komme
ændringer. Vi vil derfor nu fokusere på at
medvirke aktivt, så ændringerne bliver til
gavn for borgerne.
2014 året var også året, hvor vi i Dansk
Handicap Forbund red et voldsomt økonomisk stormvejr af, og
vi tog svære beslutnin”Til min store glæde valgte ministe- ger. Udfordringerne har
ren i ellevte time at lytte til organisa- betydet en styrkelse af
vores fællesskab og en
tionerne og trække forslaget.”
fantastisk entusiasme
i hele forbundet. Det
giver mig troen på, at 2015, hvor vi skal
fundig vis viste Flemming Pless gennem
fejre forbundets 90 års fødselsdag, bliver
gæsteprædikener fra tre religioner, hvoret rigtig godt år for Dansk Handicap Fordan vi mennesker i bund og grund er
bund. Et år som peger fremad, og hvor vi
meget ens. Han talte om, at solidariteten
forhåbentligt får slået et slag for solidarialdrig må glemmes heller ikke, når vi er
teten, inden den helt bliver glemt.
bange og presses af svære omstændigheder, fx af ekstremister, klimaforandringer eller angst for, at økonomien bryder
sammen.
Jeg tager budskaberne med mig ind i
2015 og tænker, at råbet på solidaritet
også bør omfatte mennesker med handiSusanne Olsen
cap, som igennem længere tid har opleLandsformand
vet besparelser og pres fra reformer.
Et nyt år er skudt ind. Og med et nyt år
følger refleksioner over, hvordan det
gamle år er forløbet, og hvad vi kan vente os af det nye år. I forhold til årsskiftet
2014 – 2015, så er der nogle ting, som
fylder virkelig meget i min bevidsthed.
Jeg hører ikke til de mest trofaste
kirkegængere, men nytårsnat blev jeg
fanget af DR 1’s nytårsgudstjeneste ved
Flemming Pless, som fik mig til at glemme selskabet omkring mig.
Flemming Pless holdt en fantastisk
prædiken om solidaritet og fælles ansvar.
Han talte engageret om, at mennesker
bliver, som vi omtaler dem, og at tiden
er inde til at være solidariske med hinanden. Vi lever i en tid, hvor angsten og
konfrontationerne imellem forskellige
grupperinger er voldsomme. Og netop i
denne situation skal man passe på.
Nytårsgudstjenesten satte fokus på
flygtningeproblematikken, og på under-
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

HJÆLP TIL AT FÅ PILLER UD AF PAKNINGER
Det kan være både svært og besværligt at få piller ud

sig, at man trykkede mellem 3 og 5 kg med én finger,

af blisterpakninger. Men et nyudviklet produkt kan væ-

når man trykkede én pille ud af blisterpakninger, og

Pressefoto

re til hjælp. Produktet hedder Pill Out og er ergonomisk efter mange udtrykninger fik sygeplejerskerne ømme
udformet, så det passer til både små og store hænder.

fingre, som i værste fald kunne medføre arbejdsskade

Brian V. Mikkelsen er direktør i firmaet Bjørn Nielsen –

og fejlmedicinering. Gigtforeningen havde også ved

Rehab & Hospitalsartikler A/S. Han fortæller: ”Pill
out er udviklet på grund af at en henven-

flere lejligheder klaget over medicinpakninger, som var
svære at have med at gøre,” siger han.

delse fra en sygeplejeske fra
Aalborg Sygehus, som
havde udført en

En tang gør det let at presse
piller ud af blisterpakninger.

Firmaet gik derfor i gang med at finde en løsning,
som kunne bruges både af professionelle og privatpersoner. Det endte med at blive en videreudvikling af et

arbejdsmiljøtest

greb fra 1970erne, som havde vundet flere priser for

om medicinhånd-

ergonomi. Pill Out var klar i 2013 og sælges nu i 20

tering. Det viste

lande. Den kan fx købes på apoteker. Pris ca. 140 kr.

Astronaut-maskine
hjælper til bedre førlighed

En maskine gør
træning til en leg.

Blichergården i Viborg har de seneste ni måneder brugt et AlterGløbebånd til træning og genoptræning af mennesker i alle aldre og
med mange forskellige problemer med enten motorik, balance eller
kondition og styrke. Det skriver Fysiodema i en pressemeddelelse.
Erfaringerne viser, at de fleste har gavn af at træne på det specielle løbebånd, som oprindeligt er udviklet af NASA til genoptræning af
astronauter efter længere tids ophold i vægtløshed ude i rummet.
AlterG (AlterG Anti-Gravity Threadmill M320) er en træningsmaskine med løbebånd, hvor man bæres, så man vejer mindre – helt
ned til 20 procent af sin egen vægt. Dette sker ved, at en pose fyldes med trykluft, der bærer kroppen ved hjælp af et par specialdesignede shorts. Lidt på samme måde som en badering holder kropFoto: Fysiodema

pen oppe, når man svømmer. Den bruges også af nogle racerunnere
til vintertræning for at holde formen uden at fryse, indtil at vejret
bliver lunere, så de atter kan komme ud på vejene.

VED
? STE
, AITD
D UV

DU, AT?
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… borgerne i Region Hovedstaden nu
kan se frem til et nyt regionalt handicapråd. Der er afsat 100.000 kroner
om året til projektet, som skal sikre,
at borgere med handicap bliver hørt i
alle relevante sager.

… Social Årsrapport 2014 viser, at
forskellen mellem rige og fattige i
Danmark er blevet større, og at de
seneste års mange reformer af de
sociale forsørgelsesydelser ikke vil
ændre dette billede.

Ikke siden 2001 har andelen af medarbejdere,
som er glade for at få
en kollega med nedsat
arbejdsevne, været
lavere.
Det er en tendens,
der peger i den gale
retning, mener Danske
Handicaporganisationer
(DH), som repræsenterer en lang række handicaporganisationer på
tværs af diagnoser og
handicap.
Siden 2005 er andelen af medarbejdere,
som er positivt stemte
over at få en kollega
med nedsat arbejdsevne, faldet fra 76
procent til 63 procent i
2013. Det viser nye tal

NYT VAKUUM-PRODUKT
GIVER EN EKSTRA HÅND
Der er godt nyt til medlemmer med amputationer eller andre udfordringer,
der gør, at man kun har en
hånd til rådighed i køk-

Pressefoto: Handi Good

Færre ønsker
sig en kollega
med nedsat
arbejdsevne

kenet. Et nyt produkt
fra firmaet Handi Good
ved navn Easy Up er en
simpel maskine, som ved
hjælp af vacuum giver brugeren mulighed for at sætte
ting fast på bordet, så man
ved hjælp af kun en hånd kan få
låget af sylteglasset, røre i køkkenskålen

Easy Up er en enkelt
løsning på et stort
problem for enhåndede.

eller åbne pilleglasset.
Produktet har været testet af gigtramte, ulykkesofre som har mistet en arm, børn med spasmer og en ældre dame, som ikke har så mange
kræfter i sine hænder. Alle var ifølge producenten glade for den.
Easy Up vil blive solgt igennem hjælpemiddelcentralerne, foreninger og i producentens webbutik på www.handigood.dk. Produktet har HMI
nr. 86059. Pris kr. 850.

fra SFI.

Antallet af følgere på Dansk Handicap Forbunds

en milepæl på 1500 følgere. I forbundet er vi

facebookside er steget støt og roligt, siden den

glade for støtten, og der arbejdes hele tiden på

gik i luften tilbage i 2011. I januar måned så

at gøre indholdet til facebookbrugerne bedre.

forbundet en hidtil uset stigning på 79 ’synes

Følger du os endnu ikke på facebook, kan du

godt om’-tilkendegivelser på blot en uge. Med

gøre det her: www.facebook.com/danskhandi-

hidtil uset fart nærmer vi os dermed endnu

capforbund.

… Google har øget sit fokus på sundhedssektoren og udviklingen af produkter, der kan gøre en forskel. Det har
blandt andet udmøntet sig i en kontaktlinse, der skal hjælpe diabetikere med
at overvåge deres blodsukkerniveau,
og magnetiske nanopartikler, der skal
anvendes til at opdage tegn på kræft og
forestående hjerteanfald, skriver Finans.
dk.

… Forældrekredsens blad udkom for
sidste gang i 2014. Fremover vil specialkredsen bruge de ekstra resurser på at
skabe værdifulde events for kredsens
medlemmer.
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TILSLUTNINGEN PÅ FACEBOOK STIGER OG STIGER

HJULSPIND

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Foto: Colourbox

NY LÅGE I NATUREN
EGNET FOR KØRESTOLSBRUGERE

Ny aftale udvider udlånet via eReo-

biblioteker indledt et samarbejde

len med 4.000 nye e-bøger. Det

om formidlingsinitiativer, som un-

skriver Kulturstyrelsen i en pres-

derstøtter et ønske om, at udlånet

semeddelelse. Aftalen trådte i kraft

bliver så bredt som muligt.

i januar 2015. Samtidig lukker Ebib,

Det er forventningen, at alle

som siden 2013 har stillet disse

biblioteker i løbet af 2015 vil stille

forlags e-bøger til rådighed for

tjenesten til rådighed. Aftalerne er

bibliotekerne. Det betyder, at folke-

tidsbegrænsede med henblik på lø-

bibliotekernes udlån af e-bøger fra

bende evaluering og justering.

årsskiftet er samlet i én udlånstjeneste, og allerede nu har forlag og

eReolen tilbyder med de nye aftaler ca. 9.000 titler.

Pressefoto

Nye e-bogsudlånsaftaler på plads

En låge der kan betjenes af kørestolsbrugere

En ny type lågeåbner, som ikke kræver
elektricitet, gør det nemmere for kørestolsbrugere og cyklister at færdes i naturområder. Det er et stort ønske for mange mennesker at komme ud og opleve
naturen. Men nogle gange er det nødven-

ÆRGERLIG UDVIKLING
I SLAGELSE KOMMUNE

digt, at naturen indhegnes for at beskytte

Lige før jul kom det frem, at Dansk Handicap For-

restolsbrugere. Men en ny låge ved navn

bunds (DHF) lokalafdeling

LHFENCE udviklet af MANUGATE kan være

Skælskør-Korsør har fået skåret

med til at afhjælpe det problem.

86 procent af den økonomiske

benytte låger. Det er et problem for fx kø-

Lågen er udviklet efter forespørgsel fra

støtte fra kommunen. Ærger-

Herning Kommune og Poda Hegn Vest, da

lig udvikling, mener lands-

der opstod et behov for en lågeåbner for

formand i DHF Susanne

alle i det nye naturområde Løvbakkerne i

Olsen.

Herning.

"I en tid, hvor man i

Lågen fungerer ved, at brugeren fra

højere og højere grad

kørestolen pumper på en pumpe, som

efterspørger frivillige

får lågen til at åbne sig, og efter 30-

kræfter, er det paradok-

40 sekunder, lukkes lågen automatisk

salt, at man skærer i støtten til netop dette. Det
Foto: Colourbox

dyrene, og det medfører, at gæster skal

kræver penge at drive frivillige
organisationer," konstaterer landsformand i Dansk Handicap Forbund
Susanne Olsen.
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langsomt i igen.
Den blev monteret af Herning
Kommune i Løvbakkerne for nyligt.
Firmaet håber på, at den også kan
sælges til andre lande.

Dansk Handicap Forbunds

hvis du er uddannet inden for

mangeårige bogholder og regn-

regnskab og har lyst til at være

skabsansvarlig, Marianne Friis,

en del af et forbund, der siden

har valgt at hellige sig familie-

1925 har gjort en forskel for

virksomheden fuldt ud, og derfor

mennesker med bevægelseshan-

søger forbundet nu nye kræfter.

dicap.

Vi hører derfor gerne fra dig,

Foto: Colourbox

Forbundet søger ny
regnskabsansvarlig

Læs hele jobopslaget på s. 27.

problemer med Metroen? Dine

ge. Vores udfordringer og iagttagel-

iagttagelser er vigtige. Et nyt initia-

ser glemmes ofte eller bliver ikke

tiv har set dagens lys, det hedder

registreret. Her er en mulighed for,

Passagerpulsen under Forbruger-

at mennesker med handicap kan

rådet Tænk. Der er brug for dig som

bidrage og være med til at få fokus

frivillig enten som Passageragent

på vores udfordringer. Læs mere på

eller ved at tilmelde dig Passa-

http://passagerpulsen.taenk.

gerpanelet. Passageragenterne er

dk/faa-indflydelse.

ro
u

vet op. Vi opfordrer alle til at delta-

ig

er med i arbejdet og bakker initiati-

Var der glat på perronen? Var der

Un

pen ud? Kom toget ikke til tiden?

o:

Dansk Handicap Forbund (DHF)

Fo
t

Glemte lokoføreren at lægge ram-

p

Bliv passageragent i byens
offentlige transport

Passagerpulsens øjne og ører i den
kollektive transport.

dig at melde dig til. Du skal rejse

FÅ HJÆLP TIL AT
SLUGE PILLERNE

jævnligt med kollektiv transport for

Specielt børn kan have svært ved

at kunne blive agent.

at sluge piller. Ofte smager pillerne

Passagererpulsen har brug for
200 agenter på landsplan, så skynd

Passagerpanelet skal

forfærdeligt, og det hjælper bestemt

besvare undersøgelser cirka

ikke på humøret og evnen til at få

hver anden måned for Passager-

pillerne ned for børnene.

pulsen. Det er ikke afgørende,

Et produkt fra Unigroup kan gøre
øvelsen nemmere. Medcoat, hedder

vil være med i panelet.

det, og populært sagt, kan man sige,

Fokus er på tog og

at det er en frakke til dine piller. Ud

busser i hele landet

over at gøre pillerne mere velsma-

samt Metroen i
København.

Foto: Colourbox

hvor ofte du rejser, hvis du

gende, gør det pilleoverfladen glattere, så det er nemmere at få pillerne
ned. For både børn og voksne.
Medcoat fås på apoteket.
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Hold styr på pillerne
Måske har du behov for at indtage

medbringe på rejser. Den fås i sort

piller i forbindelse med måltider, og

og i sort/sølv. Den vejer 420

så synes du måske ikke om at sidde

gram og er fremstillet

med en traditionel doseringsæske på

af aluminium, gum-

en restaurant. Derhjemme ønsker du

mi, klar plastik og

måske heller ikke at skilte med over-

silikonegummi.

for gæster, at du tager medicin flere

Den indeholder syv

gange i døgnet.

doseringsæsker med

Hvis du har det sådan, så er en ny-

o
fot
se
s
Pre

fire rum i hver, som

designet pille-/tabletæske ved navn

kan flyttes eller

Medicase måske noget for dig? Den

fjernes efter

sikrer en tryg opbevaring af medicin,

behov. Firmaet

den er nem at bruge og har et mo-

Gloria Mundi

derne æstetisk design. Den er enkel

sælger den for

og diskret at se på og også nem at

kr. 399.

Moderne og
diskret opbevaring
af medicin.

Pude til at afspille
musik eller lydbøger.

Udgivelsesdatoer for
Handicap-nyt 2015
Blad nr. 2 har deadline 12. marts.
Udkommer 24. april.
Blad nr. 3 har deadline 6. maj.
Udkommer 19.juni.

Pressefoto

Blad nr. 4 har deadline 12.august.
Udkommer den 18. september.
Blad nr. 5 har deadline 14. oktober.
Udkommer 20. november.

Pude med musik
MusiCure er et dansk foretagende,

anvendes i dag på mange sygehuse,

som skaber musik, som virker be-

klinikker og institutioner i flere lande.

fx lydbøger. Puden indeholder ingen

roligende på både børn og voksne.

I 2003 udkom den første cd. I dag er

aktiv elektronik, batterier, strømfor-

Musikeren bag MusiCure hedder Niels

der udgivet ti cd’er i alt.

syning eller lignende, den skal blot

Eje, og han er klassisk uddannet musi-

Som noget helt nyt findes en skum-

Man kan også høre andet end musik

tilsluttes en given lydkilde som fx

ker og komponist. MusiCure startede

pude, hvor man kan tilslutte sin egen

MP3-afspiller, iPod, iPad, smartphone,

med et forskningsprojekt ”Musica Hu-

lydkilde, og så kan man via puden

discman etc.

mana”, som stod på fra 1998 – 2005,

lytte til musik. Puden er et alterna-

hvor musikkens virkning blev testet på

tiv til hovedtelefoner og earplugs

smagsprøver på musikken og YouTube

en lang række patientgrupper. Testene

og er både designet og produceret i

videoer, der demonstrerer MusiCure

viste en klar dokumentation for mu-

Danmark af Niels Eje og teamet bag

Pillow. Læs mere www.musicure.com

sikkens positive effekt, og musikken

MusiCure.
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På firmaets hjemmeside er der små

knude, så er det svært at få noget
igennem. Og boligforeninger er ikke
underlagt de samme regler, som kommuner er, i det at de kan gøre, som de
vil. Derfor er det vigtigt at holde fast i
den gode kommunikation og fortælle
konstruktivt om de behov, man har,”
fortælle rådgivningen til Handicapnyt.
Tegning: Niels Poulsen, DHF

Fx kan du øve dig på at forklare,
hvorfor det er nødvendigt at have din
egen handicapparkeringsplads tæt på
boligen. Som eksempel kan du fortælle, at det er svært at komme ud af
bilen med fx varer.
Mennesker uden handicap skal
nogle gange have nogle forklaringer,

GÅ I DIALOG PÅ
GENERALFORSAMLINGER I
BOLIGFORENINGER

da de ikke selv har den slags problemer. Husk også hvis det kommer
på tale, at udenomsarealerne skal
ændres, at man så samtidigt får dem
gjort tilgængelige for alle. Det er en
god strategi at motivere boligfor-

I Dansk Handicap Forbunds rådgivning

dels vedkommende ligger i første

eningen til at blive bedre, end den er.

oplever man fra tid til anden, at med-

kvartal, opfordrer rådgivningen til, at

Du kan finde mange gode råd under

lemmer oplever problemer med at

medlemmer opretholder den gode og

tilgængelighed på SBis hjemmeside

blive hørt og få deres behov igennem

konstruktive dialog. Det er vigtigt at

under tilgængelighed. Fx korrekt ind-

over for den boligforening, de bor i.

opretholde den gode stemning, lyder

retning af handicapparkeringspladser.

budskabet.

www.sbi.dk

Med tanke på de kommende generalforsamlinger, som for en stor

”Hvis kommunikationen går i hård-

Tillykke til John L. Sørensen
Den 14. februar fylder John L. Sørensen, næstformand i Dansk Handicap Forbund, 60 år. John har været aktiv i forbundet i ca. 45 år og var i 26 år kredsformand for Vejle Amtskreds. Han har også været formand for Kolding afdeling
og bor i dag i Skive, hvor han er formand for Skive/ Viborg afdeling.
Han har været med i forbundets forretningsudvalg siden 1994, og har siden
2006 været DHF’s næstformand. John er en meget vellidt tillidsvalgt, og han
hjælper altid, hvor han kan - ikke mindst i lokalafdelingerne.
Han har også en mangeårig karriere inden for Danske Handicaporganisationer.
Når John ikke laver DHF-arbejde, er hans store lidenskab travløb. Der er ikke
en travbane i Danmark, der ikke har haft besøg af John.
Landsformand Susanne Olsen
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Af Bente Rødsgaard Foto: Helene Bagger

Fortid møder
nutid på
Moesgaard
Museum
Det nye Moesgaard Museum
syd for Aarhus er absolut et
besøg værd. Her er noget for
alle aldersgrupper, og kørestolsbrugere kan være med
de fleste steder

H

ANDICAP-NYT BESØGER
MOESGAARD Museum den
dag, hvor stormen Dagmar
hærger landet, og det nye
spektakulære museum tegnet af
Henning Larsen Architects kan derfor
ikke opleves udefra. Det er ellers en
oplevelse i sig selv at se museet, som
rejser sig som en bakke op af jorden,
som man kan gå op ad, da bakken er
museets tag. Heldigvis er der en udsigtsplatform inde i museet, hvorfra
alle kan nyde udsigten i højderne.

Tilgængeligt museum
Rikke Kastbjerg, formand for
Aarhus / Randers Afdelingen har
12 • HANDICAP NYT 1 - 2015

sagt ja til at besøge museet for at
vurdere tilgængeligheden for mennesker med bevægelseshandicap.
Hun benytter dagligt en el-scooter,
men kan også gå lidt. Alle parkeringspladserne til museet er langt
væk fra indgangen, og derfor ikke
godt for dårligt gående. Men vel
indenfor er der fine forhold. Det er
muligt at låne klapvogne og manuelle kørestole.
Museet er tilgængeligt for kørestolsbrugere, og der er både elevatorer og løfteplatforme. Rikke Kastbjerg prøver elevatorerne. ”De har
ingen spejle, og det er ubehageligt,
da man skal bakke ud, og jeg ikke

kan se, hvad jeg bakker ud i. Selve
knapperne vil også være svære at
nå for nogle, men det er godt, at
der er to elevatorer,” siger hun.

Udstillingerne
Udstillingerne består i høj grad af
fund fra bronze- og jernalderen.
Lige fra kunstfærdige smykker og
våben, men også lig. Et besøg på
det nye Moesgaard Museum er
et sansebombardement af musik,
lyde, tegnefilm og fortællinger, man
kan lytte til.
Meget er vellykket, men tilgængelighedssvipsere kan åbenbart
ikke undgås i prestigebyggerier.

Evolutionstrappen
har livagtige figurer
af vores fælles
forfædre.
Hvis vejret gør knuder eller man ikke kan komme op af bakken, som er museets tag, så
er der en udsigtsplatform, som er tilgængelig for alle.

Gulvene er gode at køre på.

Fx vurderer Rikke på sin færden
rundt i museet, at enkelte montre
vil give udfordringer fra manuel
kørestols-kiggehøjde. Hun selv sidder en smule højere på sin scooter
og kan derfor se det meste. Overalt
er gulvene gode at køre på, enten
det er sten eller tæpper.
Museet har gjort en dyd ud af,
at formidlingen skal være det nyeste inden for teknik. Derfor er
der satset på, at man kan høre fx
arkæologer fortælle om genstande
via høretelefoner og skærme, men
desværre svigter teknikken flere
steder, den dag vi er der.
Det eneste sted, som er util-

Mange ting kan prøves, fx kan man høre om en bestemt person fra vikingetiden og følge
ham eller hende gennem resten af vikingeudstillingen.

gængeligt, er en lille hems, hvor
man kan høre historier og se ned
i udstillingen. I et rum, hvor man
kan undersøge knogler i apparater,
hægtes kørestolsbrugere desværre
også af, da der er fastmonterede
skamler foran apparaterne.

Evolutionstrappen
På museet er en meget lang og
stejl trappe, der går fra den del af
museet, som er gravet ned i jorden
og til øverste etage. På diverse
afsatser står livagtige dukker af
syv menneskearter. Øverst oppe
sidder tre nutidsmenneskedukker
og diskuterer. Den ene forestiller

fysikeren Stephen Hawking i sin
kørestol, som i øvrigt er placeret
på et komplet utilgængeligt sted
for kørestolsbrugere. Trappen skaber stor opmærksomhed, og vi ser
børn, som går stille og lytter til,
hvad forældrene fortæller dem om
vores forfædre.

Grauballemanden
fra fodenden
Grauballemanden er et moselig og
er museets klenodie. Han ligger i
en glasmontre i et rundt rum. Man
kan sidde i andægtighed og se på
ham. Han blev ofret for 2000 år siden og ligger nu og ser ud som om,
HANDICAP NYT 1 - 2015 • 13
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Man kan blive sat af tættere på museet, hvis man har nogen med til at parkere sin bil. Ring til museet og hør nærmere.

at han sover. På scooteren kan Rikke kun opleve ham
fra fodenden, da det er umuligt at komme rundt om
hans montre, men fordi hun også kan gå, så lykkes det.
”Det er en skam, at rummet ikke er bare lidt større, noget af oplevelsen forsvinder lidt for dem, der ikke kan
komme helt rundt om montren,” vurderer hun.

De dødes liv med discountlift
Særudstillingen ”De dødes liv” handler om forestillinger
om døden i vor egen tid, fx i Danmark og Mexico. Udstillingen er mørk, og da der er få mennesker i dag, er det
let at komme rundt for Rikke med sin el scooter. Men en
dag med mange mennesker er det måske knapt så sjovt.
Et stort minus i denne del af museet er en discountlift, hvor døren ikke åbner automatisk udad, og som vil
volde en ellers selvhjulpen kørestolsgæst besvær.
”Det kan godt undre, at man har valgt en så skrabet
14 • HANDICAP NYT 1 - 2015

løsning, når det ellers ikke virker som om, at man har
sparet på noget, og alt udstråler kvalitet. De andre løfteplatforme på museet er langt bedre og ligner elevatorer,” siger Rikke Kastbjerg.

Mørke og hvile
De fleste udstillinger har dæmpet belysning. Om det
skyldes, at genstandene ikke kan tåle lys, eller om
det er et bevidst valg, står hen i det uvisse, men den
dunkle stemning samt musik og lyde kan godt være
overvældende. Skiltningen er sporadisk, og det er let at
miste orienteringen.
Måske er det derfor, at museet har nogle hvilerum
med udsigt til landskabet, hvor man kan slappe af,
inden turen går videre. Nyskabelsen vækker Rikkes
begejstring: ”Jeg synes, det er en god ide med et hvilerum til at fordøje de mange indtryk,” siger hun.

Museet både graver sig ind i landskabet og er som en bakke i det.

Handicaptoilettets vask virker komisk. Den er enorm, men man
kan ikke nå armaturet siddende fra toilettet. Rikke Kastbjerg
spøger med, at hun har lange arme, men ikke så lange!

Foto/medieafdelingen- Moesgaard Museum

Værd at besøge
Efter et par timers rundgang er det tid til en opsummering i cafeen, som man kan besøge uden at købe
billet. Cafeen har både trin og ramper, og der er flere
bordtyper, så man kan også finde et egnet bord, hvis
man bruger fodstøtter. Og personalet hjælper gerne
med at bære en bakke, hvis man ikke selv kan. Rikke
ser sig omkring.
”Jeg synes, at caféen er et dejligt sted. Den er atmosfærefyldt, og man får lyst til at slå sig ned. Helt
overordnet er museet et stemningsfuldt sted. Og på
trods af min kritik undervejs, kan jeg varmt anbefale et
besøg. Generelt føler jeg mig veltilpas her. Mennesker,
som normalt ikke orker at gå på museum, vil sikkert
også kunne lide dette her, fordi det er så anderledes.
Jeg kommer snart igen,” slutter hun. n

En nyskabelse på det sansebombarderende museum er hvilerum, hvorfra man kan se ud på landskabet.

Der er skærme med filmklip over alt.
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DANSK HANDICAPDAG

Dansk Handicapdag

Af Mads Stampe

– en festdag med
handicappolitiske indslag
Regionerne arrangerer Dansk Handicapdag

D

ANSK HANDICAPDAG BLEV til omkring 1990
og afløste den tidligere Internationale Handicapdag, som dengang lå på samme tid, som
Dansk Handicapdag gør i dag; nemlig den
tredje lørdag i marts – omkring forårsjævndøgn. I år falder Dansk Handicapdag 21. marts.
Det har altid været en festdag med et handicappolitisk tema, men det er samtidig en dag, hvor medlemmer af Dansk Handicap Forbund kan stå sammen og
lade deres stemme blive hørt.
I år fokuserer Dansk Handicapdag på systemet over
for mennesket.
”I disse år ser vi en klar tendens til, at systemet gang
på gang vægtes højere end det enkelte menneske. Der
er ingen tvivl om, at det er en bekymrende udvikling,
og vi har desværre set flere eksempler på, at den individuelle vurdering af mennesker med handicap er
gået fløjten,” fortæller landsformand i Dansk Handicap
Forbund Susanne Olsen.

Se hvor der afholdes Dansk Handicapdag
I år fylder Dansk Handicap Forbund 90 år, og derfor
vil årets Handicapdag som altid være præget af festlig sammenkomst og muligheden for at mødes med
gamle og nye venner.
Igen i år vil der være forskellige aktiviteter planlagt
fem steder i landet. Her kan du se, hvor, hvornår og
hvad de forskellige regioner i Dansk Handicap Forbund
har planlagt. n

REGION MIDTJYLLAND
Dato: Lørdag 21. marts kl. 11.30-18.00.
Sted: Bornholmsvej 8, 7400 Herning.
Hovedtaler: Susanne Olsen, landsformand,
Dansk Handicap Forbund

Program: Frokost, kaffe / te, taler, musik og dans og skrub-af-mad
Pris: 200 kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 1.3. til Jeannette Aa. Andersen,
tlf. 61 67 09 93 eller på e-mail jeannetteaagaard@gmail.com
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BORNHOLM
Dato: Lørdag 21. marts kl. 12.30-16.30.
Sted: Sagahuset, Sagavej 2, 3700 Rønne.
Hovedtaler: Rikke Kastbjerg, forretningsudvalgsmedlem, Dansk Handicap Forbund

Program: 2 retter mad med kaffe / te, taler og musik v/Thomas Nyboe
Pris: 110 kr.
Tilmelding: Senest 18.3. til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 / 20 41 43 04

REGION HOVEDSTADEN
Dato: Lørdag 21. marts kl. 12.00-17.30.
Sted: Skævinge Kro, Jernbanevej 1, 3320 Skævinge.
Gæstetaler: Velkomst v/ Annette Westh,
formand for sundhed- og Kulturudvalget, Halsnæs Kommune.

Hovedtaler: Erna Christensen, hovedkasserer,
Dansk Handicap Forbund.

Program: Festmiddag, kaffe / te med hjemmebagt kage, gaver på indgangsbilletten og festlotteri samt musik og dans v/Ove Sørensen.

Pris: 250 kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding / betaling senest 3.3. til din lokalafdeling – medlemmer fra andre lokalafdelinger er velkomne.

Kontaktperson: Hanne Ulvedal Jensen, tlf. 47 72 34 38 / 24 83 37 77

REGION SJÆLLAND
Dato: Lørdag 21. marts kl. 12.30-18.00.
Sted: Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1,
4160 Herlufmagle.

Hovedtaler: John L. Sørensen, næstformand, Dansk Handicap Forbund.
Program: Middag, taler, kaffe / te, skrub-af-mad. Ind- og udmarch med
fane, musik og dans v/Johnny ’Spillemand’ Hansen.

Pris: 250 kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 13.3. til Anni Kvisgård, tlf. 56
65 84 35, e-mail a.kvis@vip.cybercity.dk

REGION SYDDANMARK
Dato: Lørdag 21. marts kl. 12.30-17.30.
Sted: Arena Syd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup.
Hovedtaler: Hans J. Møller, forretningsudvalgsmedlem,
Dansk Handicap Forbund

Program: Velkomst, hovedtale, forret, gæstetaler, hovedret, lotteri, skrub-af-mad
Pris: 230 kr.
Tilmelding: Bindende tilmelding senest 7.3. til din lokalafdeling.
Evt. specialkost oplyses ved tilmelding.
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Af Bente Rødsgaard Foto: Godadgang.dk

Find en fysioterapeut
med en tilgængelig klinik
Danske Fysioterapeuter har indgået en aftale med Godadgang.dk om registrering af klinikker for fysioterapi. Der er registreret 166 klinikker. Målet er 200. De mærkede klinikker kan både ses på Godadgang.dk og på Sundhed.dk. På den måde kan man som bruger/
kunde få et meget præcist indtryk af klinikken og dens indretning. Foreningen Danske
Fysioterapeuter har betalt for de første 200 klinikkers registrering

G

ODADGANG.DK BLEV STIFTET i 2003 af VisitDenmark, HORESTA (Hotel-,
Restaurant- og Turisterhvervet) og Danske Handicaporganisationer (DH). Foreningens formål er
at drive og udvikle mærkeordningen
God Adgang. Tilgængelighedsmærket omfatter syv forskellige handicapgrupper med hver deres behov
for tilgængelighed heriblandt kørestolsbrugere og gangbesværede.

dernæst på fx Fysioterapeut. Tallet
i parentes angiver, hvor mange klinikker, der er registrerede.
4.	Når du har valgt, så vælg handicapgruppe, fx kørestol og tryk på
søg.
5.	Når du har fundet en klinik, så
tryk på linket, som er navn og
adresse.
6.	Nu kan du læse et faktaark om
fx elevator, handicaptoilet, og
om der er armstøtter osv.

Sådan gør du:

Lovændring nødvendig for
etablering af klinikker

Gå ind på www.godadgang.dk
1. Tryk på find registrerede steder.
2. Vælg sundhedsbehandler.
3. Tryk på underkategorien, og

Dansk Handicap Forbund har ved
flere lejligheder foreslået landets
politikere, at man i sundhedsloven

Mærket fra Godadgang.dk omfatter syv
forskellige handicapgrupper.

skal sætte krav til tilgængeligheden
til sundhedsydelser for mennesker
med handicap. Forbundet mener,
at tilgængelighed til klinikker eller
andre sundhedstilbud bør være et
ufravigeligt krav for at kunne indgå
en kontrakt om at levere sundhedsydelser. På den måde vil utilgængelige klinikker forsvinde i løbet af
en årrække, og nye vil ikke kunne
komme til.

Ny formand for Godadgang.dk

På siden er der også fotografier fx af Brønderslev Fysioterapi.
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Susanne Olsen, som er landsformand i Dansk Handicap Forbund,
blev 1. januar 2015 ny formand for
Godadgang.dk
Susanne Olsen glæder sig meget
til at være med til at udbrede kendskabet til ordningen og bidrage
positivt til, at der skabes bedre
tilgængelighed for mennesker med
handicap. n

TAK TIL DE FRIVILLIGE

ØGET AKTIVITETSNIVEAU
BLANDT FRIVILLIGE
En af de ting der karakteriserer
en aktivitetsbaseret forening eller forbund, er de indsatser de
frivillige kræfter lægger til gavn
for andre. Det er derfor en fornøjelse at se, hvor mange aktiviteter, der skabes til gavn for medlemmerne over det ganske land.
Mange af vores medlemmer har måske en lang hverdag
i eget hjem, hvor aktiviteten mestendels består i kommunikation med hjælpere og/eller hjemmepleje. Det
er blandt andet her, indsatsen og aktiviteterne betyder
allermest, så vi sikrer livsindhold og livskvalitet til så
mange personer med bevægelseshandicap som muligt.
Vores frivillige i afdelinger, regioner og specialkredse
er derfor helt afgørende profiler i det mangfoldige
udbud, vi i Dansk Handicap Forbund i øvrigt har til

medlemmerne. Vi har også i 2014 søsat en del projekter der senere på året vil afføde nye muligheder
for de mange frivillige at bidrage aktivt. Denne gang
både for at gøre noget for andre DHF medlemmer, men
samtidig at gøre noget godt for det lokalsamfund man
er en del af. Men forudsætningen for at kaste sig ud i
projekter, til gavn for alle ca. 320.000 mennesker med
bevægelseshandicap i Danmark, er troen på, at man
har et landsdækkende netværk af frivillige, der alle er
indstillet på at gøre en forskel. Det har vi i DHF, og det
er noget, der bliver bemærket hos såvel medlemmerne
og alle de samarbejdspartnere vi har. Personligt er jeg
stolt når jeg sætter ord på dette – både internt og eksternt.
TAK TIL ALLE DE FRIVILLIGE AKTIVE I DHF.
Jens Bouet, direktør i
Dansk Handicap Forbund

Alle huse
er helt gennemrenoverede

Jeres helt eget ferieparadis…
Alle feriebyens 44 huse er nyrenoverede, og I kan godt glæde jer til
at bo i et lyst, venligt, moderne og funktionelt hus. I bor tæt på skov
og by – lige ved en af Danmarks bedste badestrande.

Påskeferie

Skolernes sommerferie

1 uge fx søndag 29/3 til
søndag 5/4 2015 kr. 4.158,4 overnatninger fx skærtorsdag til 2. påskedag kr. 2.645,-

Uge 29 og 30 er tæt på at være
udsolgt. Der kan stadig bookes i
uge 27, 28, 31 og 32
Pris for en uge kr. 7.686,-

Dronningens Ferieby 1
DK-8500 Grenaa
Telefon +45 87 58 36 50
post@dronningensferieby.dk
www.dronningensferieby.dk

Ferie uden forhindringer

Rummelige og
funktionelle feriehuse
» Soveværelse med 2 elevationssenge
» Badeværelse med gulvvarme,
fastmonteret badebænk og
flere hæve/sænke funktioner
» Værelse med udtræksseng
(140 cm bred) og en køjeseng
» Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/
sænke spisebord, køkkenbord
» Gæstetoilet og gang
» Terrasse med havemøbler
» Egen P-plads
Nyhed: 4 huse har loftlift
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DIALOG

Af Bente Rødsgaard

K

ORT FØR JUL erfarede
landsformand Susanne
Olsen, at der var kommet
nye regler for adgang for
kørestolsbrugere på Statens Museum for Kunst (SMK) i København.
Under handicapforhold på museets
hjemmeside stod der, at gæster i
el-kørestole skulle over i museets
egne manuelle kørestole, og at alle
personer i kørestole skulle medbringe en ledsager.
Statens Museum for Kunst er et
hjertebarn for forbundet, for da det
åbnede i 1998 var tilgængeligheden ikke i orden, og Dansk Handicap Forbund gik til pressen med vores kritik. Det hele resulterede i, at
museet blev gjort tilgængeligt, og
forbundet deltog i mange møder og
var med til at vejlede museet. Hele
forløbet fik politisk bevågenhed, og

selve sagen har været med til, at
store offentlige byggerier har fokus
på tilgængelighed.
De nye oplysninger, som virkede
meget besynderlige, gjorde, at
landsformanden kontaktede museet og fik et møde i stand og gik i
dialog med museet, og efter mødet
forsvandt de nye regler fra SMK’s
side. Susanne Olsen siger: ”Hvorfor
fortæller jeg nu det til medlemmerne, da det hele foregik bag lukkede døre?
Det gør jeg, fordi jeg gerne vil slå
et slag for dialogens vej. Jeg mødte
kun åbenhed og velvilje fra museets
side, og det skal de have stor ros
for. Det bekræfter mig i, at dialogen
fremfor negativ presseomtale ofte
giver bedre løsninger.”
Landsformanden vil gerne opfordre medlemmerne til at gå i

Pressefoto. Statens Museum for Kunst.

Dialog fik ændret oplysninger på SMK’s hjemmeside

dialog. Og hvis I lokalt har lignende
succeshistorier, er I velkomne til at
kontakte redaktionen. n

Fordi livets udfordringer klares bedst i fællesskab
BPA
P.P. Handicapservice ApS står bag dig! P.P. Handicapservice ApS kender til alle de udfordringer, der
kan opstå, når man har en BPA-ordning og er arbejdsleder. Vi har mere end 10 års erfaring, som vi
meget gerne deler med vores samarbejdspartnere. Har du spørgsmål - eller oplever du udfordringer,
er du altid velkommen til at kontakte os!

Fuld Service på Helhedsløsningen
P.P. Handicapservice ApS leverer helhedsløsninger, der sikrer den optimale hjælp og omsorg for
Borgeren. Vi tager ansvar for opstart, etablering og drift af hjælperteams og tilrettelægger hjælpen i
tæt dialog med den offentlige myndighed og borgeren, og det uanset om der er tale om sundhedsfaglige ydelser, plejefaglige ydelser, støtteydelser eller aflastningsydelser.

Vikarservice
Vikarer til private, institutioner og plejehjem, som ved sygdom/ferie mangler ekstra mandskab.

Alle vores ydelser leveres med basis i vores værdinormer, der bygger på:
• Engagement

• Ansvar

• Fleksibilitet

• Respekt

• Mere

• Omsorg
end 10 års erfaring

• Kvalitet

• Livskvalitet

• Stabilitet

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848
Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00
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E-MAIL

DET SKER I DHF
Februar 2015

FIND DHF PÅ NETTET: www.danskhandicapforbund.dk
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du
på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse:

dhf@dhf-net.dk

Landsformand:

susanne@dhf-net.dk

Medlemsservice

dhf@dhf-net.dk

Politisk konsulent:

konsulent@dhf-net.dk

Rådgivning

social@dhf-net.dk

Handicap-nyt:

bente@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder:

mads@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet:

uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

info@ryk.dk

▼

Amputationskredsen:

ak@dhf-net.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

ASSENS
Tirsdag den 17. februar kl. 19.00: Tupperware-party.
Alle er velkomne.
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00: Hyggeaften.
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00: Årsmøde i Vestfyns
Ferieklub. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Ferieklubben er vært med kaffe og brød.
Tirsdag den 14. april kl. 19.00: Hyggeaften.
Tirsdag den 28. april kl. 19.00: Alt kan ske. Yderligere
oplysninger følger på medlemsaftenen den 14. 4.
Alle arrangementer foregår på Stadionvej 10 i Assens.

BORNHOLM
Lørdag den 21. marts kl. 12.30 i Sagahuset i Rønne: Dansk
Handicapdag. Der serveres to retters mad og kaffe. Pris kr.
110. Øvrige oplysninger på side 16. Tilmelding senest den
18. 3.
Lørdag den 18. april kl. 13.30 i Sagahuset i Rønne: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der serveres kaffe
med brød. Tilmelding senest 15. 4.
Tilmeldinger skal ske til Lis Schou,
tlf. 56 95 41 04/20 41 43 04.

FREDERIKSHAVN/SÆBY
Torsdag den 19. februar kl. 19.00: Banko.
Torsdage den 5. og 19. marts
samt 16. og 30. april kl. 19.00: Banko.
Fredag den 6. marts: Dilletant i Lendum. Pris for medlemmer
kr. 90. For ikke-medlemmer kr. 115.
Tilmelding senest den 25. 2.
Onsdag den 1. april: Banko.
Tilmeldinger til Jensy, tlf. 20 62 93 00, Inger, tlf. 51 57 06 38
eller Poul Ole, tlf. 23 66 12 96.
Alle torsdagsarrangementer er på Dagcentret Ingeborgvej,
Frederikshavn.

FREDERIKSSUND-HALSNÆS
Onsdag den 18. februar: Bankospil, pris for bankoplader kr.
10. Tilmelding senest den 16. 2.
Onsdag den 15. april: Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Dirigent landsformand Susanne Olsen. Forslag
skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Vi starter
med spisning, efter spisningen starter generalforsamlingen.
Tilmelding senest den 8. 4.
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Lørdag den 21. marts kl. 12.00-17.30 på Skævinge Kro,
Jernbanevej 1 i Skævinge: Dansk Handicapdag. Pris for
medlemmer kr. 250, ikke-medlemmer kr. 300. Bindene tilmelding og betaling senest den 3. 3. til formand Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38/24 83 37 77. Husk at oplyse om du
er diabetiker og om størrelsen på din kørestol af hensyn til
bordopstilling. Program se side 16.

HADERSLEV
Tirsdag den 17. februar kl. 19.00-21.30:
Tirsdagsklubben. Edith Piaf v/Doris Sommerlund.
Tirsdag den 24. februar kl. 19.00-21.30:
Tirsdagsklubben. Lotto.
Tirsdag den 3. marts kl. 19.00-21.30: Tirsdagsklubben. Birgitte Viereck fortæller om sønderjysk kål og byder på
overraskelser.
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00-21.30: Tirsdagsklubben.
Lotto.
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00-21.30: Tirsdagsklubben.
Bror Kalles Trio.
Tirsdag den 24. marts kl. 18.30: Generalforsamling.
Alle aftner afholdes på Hiort Lorenzens Center,
Hiort Lorenzens Vej 67, 6100 Haderslev.
Spørgsmål rettes til formand Etti B. Kjær, tlf. 40 15 29 43.
Pris for arrangementer inklusiv kaffe og brød kr. 25. Entré for
ikke-medlemmer kr. 40. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30.
Ring til 60 62 59 13 tirsdag mellem 16.00 og 17.00, hvis kørsel ønskes.

HALS
Torsdag den 5. marts kl. 18.30 i Enggaardens fælleshus,
Pastor Nielsens Vej 1, 9370 Hals: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen er vært med kaffe
og brød samt øl og vand.

HILLERØD
Lørdag den 21. marts kl. 12.00-17.30 på Skævinge Kro,
Jernbanevej 1, 3320 Skævinge: Dansk Handicapdag. Pris
for medlemmer kr. 250, ikke-medlemmer kr. 300. Bindene
tilmelding og betaling senest den 3. 3. til formand Conny
Jensen, tlf. 48 26 35 40/29 43 01 06. Husk at oplyse om
du er diabetiker og om størrelsen på din kørestol af hensyn til bordopstilling. Se side 16.

HIMMERLAND
Onsdag den 11. marts kl. 19.00 i Bymidten i Aars:
Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Spisning for fremmødte kl. 18.00. Senere kaffe, the og brød
med afdelingen som vært. Tilmelding senest den 1. 3. til
Bodil Holm, tlf. 50 91 90 05.
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HOLBÆK
Lørdag den 21. marts: Dansk Handicapdag.
Tilmelding senest den 3. 3. Se program side 16.
Torsdag den 19. marts kl. 19.00 i Vommevad
Forsamlingshus: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Fællesspisning fra kl. 18.00. Forslag til bestyrelsen
senest otte dage før. Aftenen afsluttes med kaffe og te. Tilmelding senest den 9. 3.
Tilmeldinger skal ske til Henny, tlf. 23 98 93 09, mail: hennycamilla@icloud.com eller til Grete, tlf. 59 43 49 24, mail:
gretesonberg@webspeed.dk.

HORSENS
Torsdag den 19. februar: Lukket.
Torsdag den 5. marts kl. 19.00: Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Nærmere information i
februar-nummeret af lokalbladet.
Torsdag den 19. april kl. 19.00: Medlemsmøde.
Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen, Langmarksvej 86
i Horsens, med mindre andet er angivet.

KOLDING
Lørdag den 21. marts kl. 12.00-17.00 i Arena Syd i
Vamdrup: Dansk Handicapdag. Bindende tilmelding inden
den 1. 3. Se pris, program mv. side 16.
Tirsdag den 24. marts kl. 18.00-22.00 på KUC, Ågade i Kolding: Generalforsamling. Dagsorden er udsendt til alle medlemmer den 28. 12. 14. Bindende tilmelding.
Tilmeldinger skal ske til Gudrun Budde Gade, tlf. 29 78 12
76 (gerne aften) eller email: gudrunbudde@pc.dk.
Afdelingen holder påskeferie i april.

KØBENHAVN
Onsdag den 18. marts, kl. 18.30 – 21.30 i Handicapcenter
København, Thoravej 29, 2400 København NV: Generalforsamling. Program: Kl. 18.30 – 19.45 Generalforsamling
- dagsorden ifølge vedtægterne. Kl. 19.45 – 20.15 Let anretning (Kræver tilmelding forud).
Kl. 20.15 – 21.30 Aktuelt handicappolitisk indslag v. borgmester Jesper Christensen.
Kan du ikke selv sørge for transport til og fra generalforsamlingen, vil afdelingen sørge for det, tilmelding til kørsel senest
onsdag den 11. 3. Tilmelding til spisning er også senest den
11. 3.
Tilmeldinger til Sven Astrup Knudsen, Ågade 120, st. tv.
2200 København N, Tlf. 38 34 06 61, E-mail: sven@kak.dk

MIDDELFART
Tirsdag den 24. februar kl. 18.30-21.30 i Fænøsund
Plejecenter, Vestre Hougvej 70 i Middelfart:
Syng med aften med Bjergbankens Cabaret. Vi serverer
smørrebrød med øl og vand samt en kop kaffe senere.
Pris kr. 100. Sidste tilmelding den 17. 2.
Alle tilmeldinger skal ske via sms tilbagemelding eller til
Ejnar Thomsen tlf. 75 93 02 75 eller mail:
Ejnar2009@live.dk Husk hjælpere er altid gratis.

MIDTVEST
Torsdag den 12. februar: Banko.
Onsdag den 18. februar kl. 14.00-17.00 på Teglvænget
107D: Åben Café. Kaffe, te, sodavand og øl kan købes.
Lørdag den 21. februar: Generalforsamling.

MØN
Torsdag den 5. marts kl. 13.00: Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

for spisning før generalforsamlingen kl. 18.00. For de, der deltager i spisningen og bor i Odense kommune, er der mulighed
for kørsel. Tilmelding til spisning senest den 16. 3.
Torsdag den 9. april kl. 19.00 på TGP: Forårsbankospil. Sponserede gevinster. Smørrebrød kan bestilles senest mandag
den 1. 4. på grund af påsken.
Tilmeldinger til Susanne, tlf. 61 31 35 75, Jørn, tlf. 30 13 35
75 eller Annette, tlf. 30 25 22 71.

ODSHERRED
Tirsdag den 14. april kl. 18.00-22.00 på Højbo Sø,
Ellingebjergvej 1, 4573 Højby: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Der serveres en lækker platte.
Drikkevarer for egen regning. Kaffe og oplæg efter generalforsamlingen: ”At være afhængig af andre – afhængighedens etik” v/ journalist og fmd. for Ringsted Handicapråd Jan Jakobsen. Tilmelding senest 1. 4.
Tilmeldinger til Lena på mail lena.nielsen@c.dk eller tlf. 59
65 95 86 eller Peter på mail ptl@nyka.dk eller tlf. 59 93 12 34.

RØDOVRE

Lørdag den 21. marts: Dansk Handicapdag i Herlufmagle
Hallen. Se priser mv. på side 16. Kørsel er for egen regning.

Torsdag den 26. februar kl. 19.00-22.00 på Ørbygård:
Bankospil.

Alle arrangementer foregår i Foreningens Hus, Rødkildevej
9b, 4780 Stege, med mindre andet er nævnt. Tilmelding til
arrangementer til Jytte, tlf. 40 35 11 02 eller Svend, tlf. 21 22
20 55.

Torsdag den 26. marts kl. 19.00 i festsalen på Ørbygård,
Medelbyvej, 2610 Rødovre: Generalforsamling. Følgende er
på valg: Formand Birthe Madsen, bestyrelsesmedlem Rene
Blening, suppleant Ulla Arentoft, suppleant Jørgen Madsen.
Forslag til bestyrelsen senest den 14. 3.

ODDER
Tirsdag den 17. februar kl. 19.00: Banko.
Fredag den 27. februar kl. 18.00: Caféaften. Pris for
medlemmer kr. 100. For ikke-medlemmer kr. 200. Der vil være
mad, kaffe og lotteri samt underholdning.
Tirsdage den 3., 17. og 31. marts kl. 19.00: Banko.

Torsdag den 16. april kl. 19.00-22.00 på Ørbygård:
Bankospil.
Tirsdag den 28. april på Ørbygård i kælderen:
Medlemsaften.

SILKEBORG

Lørdag den 21. marts: Dansk Handicapdag.
Se yderligere information på side 16-17.

Onsdage den 25. februar og 11. marts kl. 19.30:
Bankospil.

Tirsdag den 24. marts kl. 19.00: Generalforsamling.
Dagsorden i lokalblad, 26. årgang – januar kvartal 2015.
Bestyrelsen giver et stykke mad, øl/vand og kaffe. Forslag
indsendes senest 14 dage før til formand Knud Mikkelsen. Tilmelding senest en uge før af hensyn til beværtning.

Søndag den 8. marts kl. 12.30 på Sdr. Ege: Forårsfest.
Tilmelding til Birtha, tlf. 61 26 54 20. Pris kr. 150.

Arrangementer afholdes i Ålykkecenteret. Tilmelding skal
ske til Anne, tlf. 86 55 14 76 eller 41 44 09 78.

ODENSE
Torsdag den 5. marts kl. 18.00-21.45 på TGP: Underholdning med Ibjerg spillemændene. Der skal bestilles smørrebrød senest den 2. 3. Mere om arrangementet i Handicap
Posten.
Lørdag den 21. marts: Dansk Handicapdag. Se mere om
arrangementet side 16-17.
Tirsdag den 24. marts kl. 19.30 på Tarup Gamle Præstegård:
Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Mulighed

Onsdag den 25. marts kl. 19.30: Generalforsamling.
Hvor intet andet er nævnt, foregår arrangementerne på Remstruplund.

SKAGEN
Fredag den 13. februar kl. 18.00-22.00: Gule ærter, æbleskiver, kaffe og småkager. Pris kr. 70 for medlemmer plus
underholdning. Pris for ikke-medlemmer kr. 150.
Mandage den 16. og 23. februar samt 2., 9., 16., 23. og 30.
marts kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.
Torsdage den 19. februar, 5. marts og 19. marts samt 9. og
23. april kl. 19.00-22.00: Bankospil.
Fredag den 6. marts kl. 17.00-22.30 med bus fra
Klitrosen: Dilettant Lendum. Pris inkl. Kaffe og brød kr. 150 for
medlemmer. Pris kr. 300 for ikke-medlemmer.
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Tirsdag den 10. marts kl. 19.00-22.00: Generalforsamling.
Spisning fra kl. 18.00-19.00. Tilmelding til spisning senest
den 6. 3. Øl og vand kan købes.
Torsdag den 26. marts kl. 19.30-23.00: Danseaften.
Pris kr. 70.
Mandage den 13., 20., og 27. april samt den 4. maj kl.
14.00-16.30: Mandagsklubben.
Torsdag den 16. april kl. 14.00-16.00: Damernes butik kommer og viser tøjkollektionen. Kaffe og kage kan købes, kr. 20.
Tilmelding senest tirsdagen før på tlf. 22 53 40 73 eller 20
86 45 54.

SKIVE/VIBORG
Tirsdag den 17. marts kl. 19.00 (bemærk datoændring):
Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Spisning fra kl. 18.00-19.00. Menu: Biksemad med en øl/vand.
Pris kr. 100 for medlemmer, kr. 125 for ikke-medlemmer.
Landsformand Susanne Olsen vil hjælpe os igennem aftenen og fortælle seneste nyt fra DHF. Tilmelding til spisning
senest den 3. 3.
Lørdag den 21. marts i Herning: Dansk Handicapdag i region
Midtjylland. Se mere på side 16. Tilmelding nødvendig.
Tirsdag den 7. april kl. 19.00: Foredrag med medlem Mogens Madsen fra Herning, som taler om sit sygdomsforløb i
forbindelse med depression. Kaffe/te med brød kr. 20.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Lis Mortensen, tlf.
24 82 56 31.
Alle arrangementer foregår på Aktivitetscentret, Odgaardsvej
15A, med mindre andet er nævnt.

SLAGELSE/SORØ
Mandag den 2. marts kl. 17.30-21.00 i Kongehavecentret, Svendsgade 102, 4200 Slagelse: Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningen er vært med
mad. Oplys ved tilmelding om du vil have: Gule ærter med
grisehaler, rugbrød, rødbeder og sennep eller krebinetter
med kartofler og stuvede ærter og gulerødder. Generalforsamling afholdes efter spisning. Forslag sendes til formand
Ejler Petersen senest den 23. 2. enten pr. e-mail: elmedal@ofier.dk, eller pr. post til Ejler Petersen, Øster Alle 21,
4200 Slagelse. Bindene til- og afmelding senest dem 23. 2.

Onsdag den 18. marts kl. 18.30-21.00 i kantinen på Stevnshøj: Generalforsamling. Dagsorden fremgår i Det Gule Blad nr.
1 2015 side 7. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret
kaffe med en småkage. Spisning og kørsel til generalforsamlingen er gratis. Tilmelding senest den 10. 3., da der skal bestilles smørrebrød.
Søndag den 22. marts kl. 9.00-17.00, kørsel fra Stevnshøj:
Udflugt til Den Blå Planet. Dagen starter med kaffe og boller
pga. sen frokost. Efter frokost serveres kaffe. Pris for indgang
og mad kr. 250. Tilmelding senest den 16. 3.
Al tilmelding til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33 eller Inge-Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17 (efter kl. 16.00), mail ilpstevns@
gmail.com. Husk selv af sørge for Flextrafik.

SVENDBORG
Torsdag den 12. marts kl. 19.00: Ordinær generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Forslag sendes til
formand Hanna Skovmose senest den 27.2. Afdelingen er
vært med mad. Tilmelding til spisning senest den 8. 3.

SØNDERBORG
Onsdag den 25. februar kl. 18.00 i Multisalen på Dybbøl
Skole: Grønlangkålsspisning og amerikansk lotteri. Pris kr.
150. Tilmelding senest den 18. 2.
Onsdag den 18. marts kl. 16.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmeldinger til Bente Rey, tlf. 74 41 68 63, mail benterey@
bbsyd.dk.

THISTED
Onsdag den 18. februar kl. 14.00 i Handicaphuset,
Kr. Kolds Gade 1, 7700 Thisted: Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

VESTEGNEN
Onsdag den 4. marts kl. 18.30-22.00 i Kærbo: Forårsbanko. Pris for medlemmer kr. 30 + bankoplader. Ekstraspil
kr. 15. Kaffe og te med brød.
Tilmeldinger til Axel, tlf. 23 84 01 48 mellem kl. 18.0020.00.

Mandag den 13. april og 4. maj: Medlemsaften.
Til- og afmeldinger skal ske til Aase, tlf. 26 21 70 02 eller
Susanne, tlf. 29 33 07 35.

VORDINGBORG
Mandag den 23. februar kl. 18.45: Bankospil.

STEVNS – FAXE
Søndag den 22. februar kl. 12.30-16.00 på Mødestedet,
Bredgade 1 i Hårlev: Fastelavnsfest. Kom og slå katten
af tønden, udklædning ikke et krav. Der serveres en let
frokost og kaffe med fastelavnsboller. Gevinster til bedst
udklædte og til kattekongen. Pris kr. 75. Tilmelding senest
den 17. 2.
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Mandag den 2. marts kl. 18.00: Generalforsamling.
Tilmelding senest den 23.2.
Mandage den 9., 16., 23., 30. marts samt den 13., 20. og
27. april kl. 18.45: Bankospil.
Dørene til bankospil åbnes kl. 17.30.
Salget slutter kl. 18.30.

REJSER
REJSER

ANNONCER
BRUG REJSEGUIDEN

Usedom/Tyskland

AMSTERDAM, HOLLAND

INVALIDEBIL SÆLGES

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende arrangerer bustur til den tyske ø Usedom med liftbus. Rejsen er
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Pris kr. 6.600 som er inkl. al kørsel, udflugter, fire overnatninger på hotellet. Halvpension samt bidrag til rejsegarantifonden. Ønskes der eneværelse, er der et tillæg på kr. 650.
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Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende arranRønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.
gerer ferierejse til Cypern på Hotel C&A Tourist Aparments,
som er dejligt handicapegnet. Indbefattet i rejsen er: Fly- rejse, lift bus og en almindelig bus til transport t/r til hotel
og lufthavn, lovpligtig bidrag til rejsegarantifonden, EU
ansvarsforsikring. Ønskes der eneværelse, er der et tillæg
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tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.
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DANSK HANDICAP FORBUNDS SPECIALKREDSE
Dansk Handicap Forbund har fire specialkredse, der hver
især varetager specielle interesser blandt medlemmer
af Dansk Handicap Forbund. De fire kredse er:

RYK – RYGMARVSSKADEDE I DANMARK er en specialkreds af og for mennesker med rygmarvsskade, deres
pårørende og alle andre interesserede.
Som medlem får du bl.a:
- RYK! magasin fire gange årligt,
- medlemsrabat på RYKs mange arrangementer,

RABATORDNINGER:
Rustbehanling til bilen
Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 15% rabat på
rustbeskyttelse af bilen til medlemmer af Dansk Handicap
Forbund. Indehaver Brian Hansen henvendte sig til DHF
med tilbuddet og fortalte, at han fik ideen ved at kigge på
arbejdet i nabo-virksomheden, der indretter handicapbiler.
Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys
dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres med
andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.mercasolantirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på tlf. 49 19 40
63 eller mail mercasol@live.dk.

- indflydelse på RYKs sundhedspolitiske arbejde.
Læs mere på ryk.dk eller kontakt formand Torben Bach
Holm, tlf. 24 25 99 35 mail torben@bachholm.dk

I UNGDOMSKREDSEN møder du andre unge med et
handicap og med samme udfordringer i hverdagen. Gennem kurser og lokale aktiviteter dannes stærke netværk
og venskaber. Ungdomskredsen er for alle medlemmer
mellem 14 – 35 år.
Vores aktiviteter er både lokale og landsdækkende og
består fx af hyggelige cafeaftener og weekendkurser.
Du kan selv få indflydelse på UKs aktiviteter, og har du
gode ideer, eller kunne du tænke dig at være med til at
planlægge aktiviteter, så kontakt os meget gerne.

Rabat på osteopati-behandling
Osteopat Olivar Frederiksen behandler mennesker for
blandt andet smerter i bevægelsesapparatet. Osteopati
er en behandlingsform, som arbejder med kroppens problemer og forsøger at skabe ligevægt i kroppen gennem
behandling med manipulation, fx tryk og stræk.
Olivar Frederiksen har klinik i Hellerup nord for
København, og medlemmer af Dansk Handicap Forbund
får 20 % rabat på behandling. Læs mere om behandlingen
og klinikken på www.osteopatibehandling.dk.

Som medlem modtager du NUTIDENS UNGE – landets
eneste magasin for unge med et handicap.

BLIV

MEDLEM

Læs mere på hjemmesiden www.ungdomskredsen.dk
og på facebook www.facebook.com/ungdomskredsen

FORÆLDREKREDSEN samler forældre, der har børn
med handicap, og har til formål at skabe kontakt mellem
ligestillede forældre og børn og sikre rettigheder for
børn med handicap.

AMPUTATIONSKREDSEN er en specialkreds for mennesker, som mangler en del af bevægeapparatet enten
fra fødsel eller fra amputation, deres pårørende og behandlere.
Vi giver medlemmerne mulighed for at mødes og træffe ligesindede bl.a. på medlemsweekender, hvor vi får
viden og udveksler ideer.
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ANNONCER

Kvinde/veninde søges
Jeg er en mand på 70 år, som bor i Aalborg. Jeg er
handicappet og ønsker mig bekendtskab med en sød
og rar kvinde i passende alder, som jeg kan hygge og

Vidste du, at webshoppen
sælger fx regnslag
og hudplejeprodukter?

have en god snak med. Jeg har mange gode interesser. Du skal helst bo i nærområdet. Jeg venter på dit
svar. Kai mobil 25 73 77 44.

Gå ind på
www.danskhandicapforbund.dk

Bogholder/regnskabsansvarlig
søges
Vores historie

Kvalifikationer

Siden 1925 har vi kæmpet for at forbedre levevilkårene

Vores regnskabssystem er Navision, og en af de første

for mennesker med bevægelseshandicap - her hjemme

opgaver bliver sammen med Deloitte at få tilrettet bog-

og i ulande, hvor vi er kendt for at samarbejde med vores

føringen og råbalancen, så det kommer til at ligne vores

søsterorganisationer. Vi er en folkelig bevægelse; en

regnskab, og så vi kan anvende det til reel økonomisty-

handicappolitisk, men ikke partipolitisk, interesseorgani-

ring. Vi lægger vægt på, at du har en uddannelse inden

sation skabt nedefra af en bred skare af mennesker med

for regnskab, ligesom stor rutine i såvel bogføring/kon-

mange forskellige former for bevægelseshandicap.

tering som løbende opfølgning på udeståender spiller
en rolle. Du skal være tryg ved tæt kontakt til direktion,

Vores domicil

hovedkasserer og revisor, og du skal vide, hvordan man

Siden 2012 har vi haft hovedkontor i det nyligt opførte

optimerer udbyttet af et tæt samarbejde med revisor

Handicap Organisationernes Hus på Blekinge Boulevard

som rådgiver og sparringspartner.

i Taastrup, som ligger kun 200 meter fra Høje Taastrup
station. I disse fantastiske lokaler har vi vores egen fløj,

Du kan både være seniormedarbejder, nyuddannet el-

hvor vi til dagligt betjener mere end 7.500 medlemmer.

ler noget midt imellem. Det afgørende er, at du er ud-

Vi varetager samtidig de politiske interesser for mere

viklingsorienteret og omhyggelig i forvaltningen af dit

end 320.000 med bevægelseshandicap i Danmark.

ansvarsområde.

Jobbet

Flere oplysninger

Vores mangeårige og nuværende bogholder og regn-

Ønsker du at høre nærmere om stillingen, bedes du ringe

skabsansvarlige vil gerne hellige sig familievirksomhe-

til Marianne Friis på tlf. 22 84 87 06.

den fuldt ud fra og med foråret 2015, og derfor søger vi

Motiveret ansøgning og cv sendes til direktør Jens Bouet

nye kræfter i hendes sted. Jobbet har hidtil været et del-

på mail jens@dhf-net.dk eller pr. post til Dansk Handicap

tidsjob, og det kan det også fortsat være. Timerne aftales

Forbund, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

individuelt, og har du andre kvalifikationer at supplere
med, er vi åbne for en drøftelse af, hvordan disse evt. kan
komme på banen.
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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@dhf-net.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@dhf-net.dk.

✁
Kontingent 2015
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 er:
handicappet
ikke-handicappet

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: http://danskhandicapforbund.dk/fakta/stoet_os/bliv_medlem/tilmeld_dig_her/

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
Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

Oplys desuden, om du har et handicap, og om du ønsker at blive
medlem af en af forbundets fire specialkredse.
	Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

Send os et brev
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.

DEBAT - KRONIK

Af David Holmberg Foto: Colourbox

Forringelser i fysioterapien
for mennesker med handicap
Nye regler betyder færre minutters fysioterapi

D

EN 1. JANUAR 2015 trådte en ny overenskomst
i kraft mellem Danske Fysioterapeuter og Danske Regioner og Kommunernes Landsforening.
Overenskomsten reducerer i den tid, som mennesker med handicap med bevilget vederlagsfri fysioterapi har individuelt med en fysioterapeut.
Tidligere var der mulighed for, at klinikkerne kunne få
et tillæg for ”særlig tidskrævende indsats”. Dette tillæg
bortfalder med overenskomsten. Mere præcist betød
tillægget, at patienter med vederlagsfri fysioterapi
tidligere kunne få 45 minutters træning og behandling
individuelt ved en fysioterapeut. Fremover kan patienterne med vederlagsfri fysioterapi kun modtage 30 minutter individuelt ved en fysioterapeut (pr. gang), fordi
det særlige tillæg udgjorde de sidste 15 minutter.

Konsekvenser
Overenskomsten indebærer, at langt størstedelen af
patienterne med vederlagsfri fysioterapi, som har haft
45 minutter, har fået at vide, at de her fra 2015 kun
kan få 30 minutter. For at imødekomme forringelserne
vil klinikkerne tilbyde mere holdtræning som supplement til den individuelle træning og behandling.
Imidlertid er holdtræning en ydelse, som langtfra altid
kan fungere for mennesker med handicap på grund af
gruppens specielle behov.
Den oplagte konsekvens er derfor, at en person med

KOMMENTAR FRA
LANDSFORMAND SUSANNE OLSEN
”Forringelserne for borgere, der modtager vederlagsfri fysioterapi, er endnu et eksempel på, at
kompensationstanken bliver undergravet bid for bid.
Både Danske Regioner og KL hylder princippet om
rehabilitering, for at borgerne skal blive mere selvhjulpne. Derfor er det selvmodsigende, at de indgår
denne aftale. I Dansk Handicap Forbund arbejder vi
for kompensationsprincippet, og derfor vil vi i samarbejde med de øvrige handicaporganisationer sætte
fokus på problemet. ”

handicap og fysioterapeuten skal nå mere på kortere
tid. Og 30 minutter er ikke meget, hvis der både skal
være tale om træning og behandling. Og det er slet
ikke meget, hvis personen ikke hurtigt kan klæde om,
har svært ved at forflytte sig, eller fx bruger benskinner, som skal af og på. Samtidig skal fysioterapeuten jo
være klar til den næste patient, når de 30 minutter er
gået.

Undtagelser
Som jeg indikerede ovenfor, kan der være undtagelser.
Men undtagelserne indtræder kun, hvis klinikken gerne
selv vil betale for de sidste 15 minutter. Det vil de af
gode grunde meget sjældent, men som jeg hører det,
sker der ved nogle klinikker en konkret faglig vurdering
af den vederlagsfrie patient, som bevirker, at enkelte
patienter bibeholder deres 45 minutter. Andre klinikker
siger, at hvis det tager meget lang tid at komme i og af
tøjet, hvis patienten har svært ved at forflytte sig, eller
bruger benskinner, så kan der fortsat gives 45 minutter.
Hvorom alting er, så vil det være et fåtal, som fortsat
får 45 minutters individuel træning og behandling ved
en fysioterapeut. Langt størstedelen, heraf adskillige
mennesker med handicap, kan allerede nu mærke
forringelserne, som gør det at gå til fysioterapi til en
hurtigere foreteelse, hvor fleksibiliteten reduceres, og
hvor det bliver sværere at nå det optimale behandlingsresultat. n
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FRILUFTSLIV

Af Lotte Tobiasen Foto: Bo Therkildsen

Gruppebillede af deltagere,
hjælpere og servicehunden Holly.

Naturen som
smuk læremester
Fire dage under åben himmel, som en del af projektet
”Vinden i ryggen”, gav både skønne naturoplevelser og
afstresning fra hverdagens travlhed. Men det satte også tanker i gang om at modtage hjælp, når man ikke er vant til det

J

EG VAR DEN ene af seks deltagere med forskellige funktionsnedsættelser, som i starten
af september var på tur med
”Vinden i Ryggen” og vandrede,
padlede, cyklede og sejlede gennem Østjylland. Undervejs overnattede vi på primitive lejrpladser.

Natur er en stor kilde til skønhed
og velvære, og ophold i naturen
indeholder nogle helt unikke værdier. Friluftsliv giver anledning til
ro og eftertænksomhed, mental
afslapning og afstresning. Vælger
man at opholde sig ude sammen
med andre mennesker, skaber na-

FAKTA OM ”VINDEN I RYGGEN”
Vinden i Ryggen er et projekt, der skal vise og formidle,
hvor vigtigt og værdifuldt det danske friluftsliv er for mange mennesker – også personer med funktionsnedsættelser.
Rejsen gik fra Gudenåens udspring ved Tinnet Krat til fods,
til hjuls, til kano og til søs gennem det smukke, østjyske
landskab for til sidst at slutte ved Egmont Højskolen i Hou.
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turen gode rammer for et uformelt
og hyggeligt samvær, men den giver også muligheden for at opleve
den vigtige følelse af samhørighed,
der opstår, når man løser en opgave sammen. Samtidig giver naturen plads til, at man blot kan være
til stede og nyde nuet hver for sig
og alligevel sammen, fordi rummet
ikke behøver at udfyldes med snak.
Turen indeholdt til fulde alle
disse ting og var alt i alt en skøn
oplevelse, men det var også en tur,
der gav stof til eftertanke.

Hele turen blev filmet af dokumentarfilminstruktør Morten
Vest, og filmen kan ses på www.mortenvest.dk. Projektet var arrangeret af Egmont Højskolen, UC Syddanmark,
Dybkær Specialskole og Handicapidrættens Videnscenter
med stor hjælp fra DiTFRiLUFTSLiV samt Vends Motorik- og
Naturskole, og med økonomisk støtte fra Friluftsrådet og
Vanførefonden.

Lejrlivet indebærer også opvask.
Lotte, og Hazel som er blind, vasker op.

Erik Derdau demonstrerer, hvor let det er at lifte
deltageren Jeppe helt ned til vandoverfladen.

FAKTA OM LOTTE TOBIASEN:
Lotte Tobiasen er 42 år gammel og har en rygmarvsskade. Hun kan gå, men usikkert pga. spasticitet. Hun sidder helst i kørestol, da hun får ondt i
forbindelse med at gå. Som en følge af rygmarvsskaden har hun problemer med både blære- og
tarmfunktion. I det daglige er hun fuldstændig
selvhjulpen.
Her ses gruppen parat til turens sidste sejltur.

Selvhjulpenhed
i naturen er svær

Refleksion om at
modtage hjælp

Den ene nat overnattede vi på en
strand. Det var naturmæssigt ubetinget den dejligste lejrplads - fjernt
fra trafikstøj og bebyggelse. Jeg
satte stor pris på skønheden i denne naturoplevelse, men oplevede
samtidig også, at jeg blev ked af det,
fordi de fysiske rammer reducerede
min evne til at være selvhjulpen.
Jeg kunne ikke komme rundt på
stranden i min egen kørestol og
måtte derfor sidde i en stol, som
jeg ikke selv kunne drive frem. Det
var også meget svært for mig at gå
i det bløde sand, og jeg havde brug
for hjælp til at få etableret en eller
anden form for toiletløsning, da jeg
ikke bare kan sidde på hug bag en
busk og gøre, hvad jeg skal.
Der var masser af hjælpere til
stede, så det var ikke det, der var
problemet. Det handlede snarere
om, at jeg, som i det daglige er
selvhjulpen, syntes, det var frustrerende at skulle involvere nogen
hver gang, jeg ville bevæge mig
rundt og især at skulle inddrage
dem i de behov, som jeg normalt
klarer i al diskretion.

Det rejste spørgsmålet om, hvorvidt jeg foretrækker at lave nogle
ting, som jeg ved, at jeg kan klare
selv, eller om jeg er villig til at kaste mig ud i nogle aktiviteter, hvor
jeg bliver nødt til at tage imod
hjælp. Altså valget mellem at være
selvhjulpen med de begrænsninger, det kan give og at tage imod
hjælp, som kan gøre store oplevelser tilgængelige.
Jeg tror, jeg skylder mig selv det
sidste, og jeg tror også, at det er
muligt at forebygge de frustrationer, som jeg oplevede. Det handler
om mental og praktisk forberedelse, selverkendelse og åbenhed.

Ærlig over for sig
selv og sine behov
I det konkrete tilfælde på stranden
skulle jeg på forhånd have undersøgt forholdene og taget en stok
med, så jeg kunne bevæge mig rundt
ved egen hjælp. Derudover skulle
jeg fra starten af turen have erkendt
overfor mig selv, og udtrykt det
klart til hjælperne, at jeg har nogle
særlige udfordringer, når jeg skal på

toilettet, og at jeg har brug for, at der
etableres en løsning hurtigt efter
ankomsten til nye steder. Så længe
jeg ikke er ærlig overfor mig selv og
mine omgivelser om mine behov, er
der ingen, der kan hjælpe mig. Det
nytter jo ikke noget at slå det hen
med, at ”jeg kan nok godt holde mig
lidt endnu” eller ”hvis jeg tager mig
sammen, kan jeg nok godt sidde på
hug et sted”. For hvem ved, hvornår
en rygmarvsskadet blære står af, og
hvor sjovt er det at miste balancen
og ende med den bare numse i et
stikkende buskads?
Nu har det her handlet om friluftsliv, men der er jo mange andre
oplevelser, der kan være svært tilgængelige, når man har en funktionsnedsættelse. Derfor var det rigtig interessant, at jeg ikke kun kom
hjem fra fire fantastiske dage med
myggestik på kinden, mængder af
ildelugtende tøj i bagagen og minder for livet, men også med stof til
eftertanke, som sandsynligvis på
sigt gør mig klogere og rigere på
endnu flere oplevelser. n
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KONCERTER

Af Bente Rødsgaard Foto: Colourbox

Klag over dårlige
oplevelser til
koncerter
Det er muligt at klage til Forbrugerklagenævnet
over fx dårligt udsyn til en koncert, og nogen får
medhold

D

ANSK HANDICAP FORBUND har ved flere lejligheder været i kontakt med
medlemmer, der er blevet
skuffet over manglende udsyn eller
manglende mulighed for at sidde
med ledsagere fx til store koncertarrangementer i Parken i København.
Klager til personale på stedet eller
koncertarrangører efterfølgende har
ikke hjulpet, og flere har givet ud-
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tryk for, at kørestolsbrugere ikke får
så meget for pengene, som andre
gør. Men hvad gør man så? Kan man
overhovedet klage over en dårlig
kulturoplevelse?

Gode råd
Det kan man godt på visse betingelser. Handicap-nyt har talt med
chefkonsulent, cand.jur. Henrik
Lundgaard Sedenmark i Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen. Han
forklarer: ”Mennesker med handicap har samme forbrugerrettigheder som alle andre. Som forbruger
bør man altid sætte sig ind i, hvad
det er, at man får, når man køber
noget. Og så må man vurdere med
sig selv, om man vil købe en billet
eller ej.
Hvis man har købt en ydelse,
uden at den er behæftet med forbehold, og det viser sig at være
en mangelfuld ydelse, så skal man
gøre opmærksom på det øjeblikkeligt ved arrangementet. Så må
eksempelvis arrangørens personale
sørge for at ændre tingene, fx hvis
man uden at have fået det oplyst

på forhånd, er blevet placeret bag
en søjle og får begrænset udsyn.
Det gælder altså om at ”klage undervejs”. Hvis det ikke har hjulpet, må
man klage til arrangøren efterfølgende.
Arrangementer fx i Parken er ikke
altid Parkens egne, men det kan
være en arrangør, som har lejet sig
ind, og så er det arrangørren, man
skal klage til, man er så berettiget
til et afslag i prisen,” fortæller han
og fortsætter: ”Hvis man ikke kan
komme til nogen enighed med
arrangøren, kan man gå til forbrugerklagenævnet. Det kan man
med ydelser, der har kostet over
800 kr. Hvis man er flere, der har
købt billetter sammen, så skal den
samlede pris være over 800 kr. Forbrugerklagenævnet kan kun tage
stilling til objektive klager. Man
kan således ikke klage over, at en
kunstner har sunget dårligt eller for
få numre osv. Men kun se objektivt
på om den ydelse, man har fået,
har været ok eller ej,” slutter Henrik Lundgaard Sedenmark. n

Eksempler på afgørelser fra Forbrugerklagenævnet
RÆKVÆRK SKÆRMEDE FOR UDSYN
En forbruger havde købt siddepladser til en stor forestilling. Da et rækværk skyggede for
udsynet, kontaktede forbrugeren i pausen personalet og bad om at blive flyttet. På grund af
nogle oppustelige blomster var der imidlertid ikke et bedre udsyn fra de nye pladser.
Forbrugerklagenævnet gav forbrugeren medhold i klagen.
Arrangøren vidste på forhånd, at rækværket skærmede for udsynet og havde derfor reserveret nogle alternative pladser.
Arrangøren burde have tilbudt forbrugeren de alternative pladser inden forestillingen.
Da forbrugeren valgte at overvære hele forestillingen, fik hun kun et afslag i prisen og ikke
alle pengene retur, som hun havde krævet.

Kilde: www.forbrug.dk (Eksempler på klager over kultur – og sportsbegivenheder).

STÅENDE PUBLIKUM SKYGGEDE FOR UDSYN
En forbruger havde købt siddepladser til en koncert med en international artist. Under koncerten skyggede det stående publikum for forbrugerens udsyn til både scenen og storskærmene, og hun klagede
efterfølgende til koncertarrangøren for at få den fulde billetpris retur.
Forbrugerklagenævnet gav ikke forbrugeren medhold i klagen.
Forbrugeren burde have henvendt sig til servicepersonalet under
koncerten, så de kunne forsøge at løse problemet.
Det kunne ikke bevises, at forbrugerens udsyn var fuldstændigt blokeret af det stående publikum.
En koncert er en totaloplevelse, og under store koncerter må det
forventes, at alle gæster ikke har lige godt udsyn til kunstneren på
scenen.

Kilde: www.forbrug.dk
(Eksempler på klager over kultur – og sportsbegivenheder

Læs mere om forbrugerklagenævnet www.forbrug.dk
Hvis nogle af læserne har klaget
til Forbrugerklagenævnet over
kultur og sportsbegivenheder og
fået medhold, så hører Handicapnyt gerne om det.
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POLITIK

Af Jeppe S. Kerckhoffs

Lov imod diskrimination af
Danmark har fået kritik af FN, fordi vi ikke har en lov
imod diskrimination på grund af handicap. Men hvis vi
får en, hvad kan sådan en lov bruges til i praksis? Vi har
bedt nogle eksperter komme med nogle bud

Forskelsbehandling findes
i forskellige grader
Historien på side 36 om Jakob, der
ikke måtte deltage i Broløbet med
sin far, er blot et eksempel på beretninger, vi modtager fra personer,
som oplever forskelsbehandling
på grund af deres handicap. Jacob
blev afvist, fordi Broløbet ikke ville
have klapvogne og rulleskøjter på
broen, dog uden at tage stilling til,
at Jacob på grund af sit handicap
må have positiv særbehandling for
at være ligestillet med andre. Der
var heller ikke nogen saglig grund
til afvisningen, da der ikke var nogen sikkerhedsrisiko ifølge politiet.

Mirakelkur eller
signalpolitik?
Handicaporganisationerne i Danmark ønsker at få et diskriminationsforbud for at melde ud, at dis34 • HANDICAP NYT 1 - 2015

krimination – heller ikke på grund
af handicap – ikke kan tolereres.
Vi har bedt to juridiske eksperter
Mads Pedersen, specialkonsulent
hos Institut for Menneskerettigheder, og Sanne Møller, advokat
med speciale i socialret om at få
deres vurdering af, hvad sådan en
diskriminationslov kunne betyde i
praksis.

Mads Pedersen, specialkonsulent, Institut for
menneskerettigheder

2) Hvilke sager om forskelsbehandling kan man forestille sig blive
ført? Og hvilke klagemuligheder
kan man forestille sig, borgerne vil
få – administrativt klagenævn eller
domstole?
I første omgang kan man forestille
sig, at en ren dansk lov vil omfatte
direkte diskrimination, fx hvor en
person bliver afvist på en cafe
på grund af sit handicap eller indirekte former, hvor manglende
tilgængelighed skaber forskelsbehandling.
Vi har Ligebehandlingsnævnet,
som bl.a. behandler klager om forskelsbehandling af personer med
handicap på arbejdsmarkedet. Det
er oplagt, at også klagesager vedrørende anden diskrimination kunne
behandles der. Det er vigtigt, at
borgerne får en nem, ubureaukratisk og omkostningsfri adgang til
behandling af deres sager.

1) Hvad mener du generelt
om et forbud?
Det vil sende et tydeligt signal om
at sikre lige muligheder for mennesker med handicap. I dag kan man
uden konsekvenser forskelsbe-

3) Hvilken betydning kan et forbud
tænkes at få ved behandling af individuelle sager om kompensation?
Et forbud vil næppe få betydning
for vurdering af enkeltsager efter serviceloven. Måske i enkelte
tilfælde, fx ved et afslag på et

SPØRGSMÅL OG SVAR

Foto: Anne Mie Dreves

D

ANMARK UNDERSKREV
FN’S handicapkonvention
i 2007 og har siden 2009
også været forpligtet af
EU’s charter om grundlæggende
rettigheder. Alligevel har vi kun
forbud imod forskelsbehandling på
arbejdsmarkedet.
FN’s overvågningskomité har
fornyligt anbefalet Danmark at
vedtage et generelt forbud imod
diskrimination.

handle mennesker med handicap
uden for arbejdsmarkedet. Danmarks mere eller mindre officielle
holdning er, at man i stedet har en
”pragmatisk tilgang”. Fra instituttet
mener vi, at en pragmatisk tilgang
netop vil være at indføre et forbud
med den rette vægtning og dermed
retligt set stille mennesker med
handicap lige.

mennesker med handicap

4) Kan der, for mennesker med
handicap, tænkes at være ulemper
forbundet med et forbud?
Det kan undre, at et forbud stadig
ikke er vedtaget. Det skyldes nok
frygt for konsekvenserne. Lovgiver
skal jo vægte både individets rettigheder og det brede samfundshensyn. Enhver lov indeholder
undtagelser, og et godt forarbejde
kan vægte hensynene. Instituttet
anbefaler derfor, at Danmark lader
sig inspirere af Sverige eller Norge,
hvor man har et forbud, der vægter
disse hensyn.

§

SPØRGSMÅL OG SVAR

pålægger resten af samfundet uforholdsmæssige byrder.

Foto: Søren Osgood

hjælpemiddel, som forhindrer en
borger i at deltage i en bestemt
aktivitet, og som dermed er udtryk
for forskelsbehandling. Men sådan en sag vil i de fleste tilfælde
blive løst indenfor rammerne af
serviceloven og forvaltningsretlige
principper, og de rettigheder, der
er knyttet hertil. Min vurdering er,
at det vil blive svært at påberåbe
sig et diskriminationsforbud, hvis
en kommune ellers har overholdt
deres retlige forpligtelser.

Sanne Møller, advokat med
speciale i handicapområdet

1) Hvad mener du generelt
om et forbud?
Alle mennesker skal have lige muligheder. Et forbud sender et signal,
og det kan være godt, hvis det
anvendes rigtigt. Jeg tror på, at det
kan flytte holdninger, og det har vi
set i andre sammenhænge fx i forhold til rygeloven.
2) Hvilke sager om forskelsbehandling kan man forestille sig blive
ført? Og hvilke klagemuligheder
kan man forestille sig, borgerne vil
få – administrativt klagenævn eller
domstole?
Et klagenævn er hurtigere og billigere end en retssag og vil derfor
være den mest rigtige løsning,
som også vil kunne vejlede om
retstilstanden. Men det bør sammensættes bredt og med indflydelse fra flere parter for at sikre, at
afgørelserne bliver rimelige. Man
skal kunne få ret, når man krænkes,
men et forbud nytter ikke, hvis det

3) Hvilken betydning kan et forbud
tænkes at få ved behandling af individuelle sager om kompensation?
Et forbud vil ikke ændre noget
i forhold til enkeltsager. Det er
yderst sjældent, at man på handicapområdet ser henvisninger til
handicapkonventionen, og forvaltningen kigger meget isoleret på
de forpligtelser, der er indbygget
i dansk ret. Man skal huske på, at
forvaltningsloven og offentlighedsloven allerede indeholder forbud
imod usaglige hensyn.
4) Kan der, for mennesker med
handicap, tænkes at være ulemper
forbundet med et forbud?
Et forbud kan skabe ”angst” for at
gøre noget forkert i befolkningen.
Derfor skal en lov helst have folkelig opbakning. Den bør for eksempel ikke pålægge små erhvervsdrivende urimelige byrder, og det skal
være fuldstændigt klart, hvad man
som borger og erhvervsdrivende
må og ikke må, ellers risikerer vi
den modsatte effekt. n
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DISKRIMINATION

Af Mads Stampe Foto: Henrik Djurhuus

Broløbet

der blev væk
Henrik Nonnemann og hans søn, Jakob Nonnemann, som har Cerebral Parese,
havde meldt sig til halvmaraton over Storebæltsbroen i sommeren sidste år,
men blev afvist af arrangørerne

H

ENRIK NONNEMANN HAR før løbet halvmaraton over Lillebæltsbroen med sin søn Jakob i
en jogger, som er på hjul. Da dagen for Storebæltsbroløbet nærmede sig, ringede Henrik
Nonnemann til løbsarrangørerne for at høre, hvordan
han skulle forholde sig med hensyn til at have sin søn
med i en jogger. Hurtigt skulle det dog vise sig, at Henrik
og hans søn måtte se langt efter det løb, de havde glædet sig til, da nogle regler gjorde det umuligt for dem at
være med. Det var, lød svaret, ikke tilladt at have en jogger med over broen af sikkerhedsmæssige årsager.
”Jeg opfatter det som diskriminerende. Vi kunne sagtens være løbet over den bro uden at være til fare for
hverken os selv eller andre, hvilket også blev bekræftet
af politimyndigheden. Det undrer os, når vi før har løbet over Lillebæltsbroen, uden det gav problemer. Det
blev et spørgsmål om, at man af principielle årsager
ikke ville lempe nogen regler, så Jakob og jeg kunne
være med. Det bliver jeg da ærgerlig over,” fortæller
Henrik Nonnemann til Handicap-nyt.

Ingen ville ændre beslutningen
Han tog sagen videre, men uanset hvor han henvendte
sig, oplevede han, at der var en generel uvilje mod at
tage ejerskab for sagen. Både hos løbsarrangørerne,
som stod urokkeligt fast på deres beslutning, og på allerhøjeste politiske niveau.
Henrik Nonnemann er ikke i tvivl om, at en lov og
et generelt forbud mod diskrimination af mennesker
med handicap ville have hjulpet ham og hans søn, da
det ville have tvunget et ansvar ud af mindst én af de
involverede.
”Jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke er en forståelse
for folk, der er anderledes, og at det skal bindes op på
rigide regler,” slutter Henrik Nonnemann. ■
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Jakob Nonnemann deltager i løb ved,
at faderen kører med ham i en jogger.

DOKUMENTATION: Handicap-nyt har læst
mailkorrespondancen mellem Henrik Nonnemann,
Transportministeriet, Socialministeriet, Politiet og
løbsarrangørerne, og selvom hans forespørgsel
møder både forståelse og sympati fra alle parter,
så ændres beslutningen dog ikke.

ULAND

Af Peter Marx Foto: Peter Marx

Ulandsprojekt i
Vietnam er i gang
Dansk Handicap Forbund (DHF) og PTU skal opbygge
handicaporganisationer i Vietnam. En lokal leder er ansat
Scooteren er uundværlig i Hanoi. Det er Pham Thi Cam Lyss (tv) og Mrs. Yen (th), som leder kontoret i Hanoi.

P

HAM THI CAM Lyss taler
engelsk med den forsigtige,
behagelige stemmeføring,
der er typisk for vietnamesere. Hun har rejst i Europa og har
tre børn med en franskmand. På jobsiden har hun international erfaring
af flere omgange, og DHF og PTU
(Landsforeningen af Polio-, Trafik- og
Ulykkesskadede) har netop ansat
hende som lokal leder af vores fællesprojekt i Vietnam. For nyligt besøgte hun Danmark og DHF's kontor
i Honduras. Vi bringer her et interview med hende.

Hvad går projektet
i Vietnam ud på?
Vi skal opbygge handicaporganisationerne i fem distrikter omkring
hovedstaden Hanoi. Vi starter fra
nul og skal først uddanne lederne.
De skal lære at lede en demokratisk
organisation fx lære at lave regnskaber og politisk arbejde. Vi skal
ændre den nuværende tilgang med
velgørenhed, så mennesker med
handicap i stedet får rettigheder.
Men det foregår i flere faser. Allerførst arbejder vi med personlig udvikling. I Vietnam er uddannelsesni-

veauet meget lavere end i Danmark,
og mennesker med handicap har
været diskriminerede og ikke været
en normal del af samfundet. Vi kan
lære meget fra den danske handicapbevægelse og DHF's projekter i
Nicaragua og Honduras.

Hvad mener du om handicapbevægelsen i Danmark?
Jeg har haft møder med DHF og
Danske Handicaporganisationer
(DH) og set PTU's rehabilitering. Alle
har været meget åbne og hjælpsomme. Der bliver gjort et virkelig
professionelt stykke arbejde. Jeg
besøgte også Det Centrale Handicapråd, som er en vigtig medspiller
for handicapbevægelsen. DH's arbejde med handicapkonventionen
er meget spændende for Vietnam,
som selv lige har ratificeret konventionen.

Hvad synes du om
det frivillige arbejde?
Jeg mødtes med en lokal DHFafdeling (Gladsaxe) og Sif Holst, der
har været tillidskvinde i DH og DHF
i mange år. Jeg var meget imponeret over deres engagement og den

høje kvalitet i deres arbejde.
Overordnet set virker Danmark på
mig som det ideelle land at arbejde
i. Der er stor tillid mellem folk, og
man har let ved at forstå hinanden.
Desuden er danskernes selvtillid
høj, og man siger sin mening. Sådan
er det slet ikke i Vietnam. Danmark
har et godt samfund, og den danske
handicapbevægelse er ved at blive
en vigtig spiller internationalt.

Hvad har du med hjem fra
Honduras og Nicaragua?
I Honduras og Nicaragua er forholdene mere lig med Vietnam, end de
er i Danmark, så vi kan lære mere
direkte af deres praktiske erfaringer. De har gennemgået meget af
den samme træning, som vi skal
have, og det har været en stor succes for dem. Der er nogle kulturelle
forskelle i forhold til Vietnam, så
jeg skal justere træningen. For eksempel er de meget åbne og direkte, hvor man i Vietnam har meget
distance og er tilbageholdende og
autoritetstro. Derfor vil vi udvikle
os langsommere. Men det vil vi
også træne, og jeg ser frem til det,
slutter hun. ■
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FREMTIDSVÆRKSTED

Af Jakob Djurhuus Albrechtsen Foto: Colourbox

Fremtidsværksted
i Assens Kommune
Ønsker fra engagerede borgere har medført en ny ansættelse i Assens Kommune til pårørendeområdet samt
sat fokus på tilgængelighed og god sagsbehandling

A

SSENS KOMMUNES HANDICAPRÅD har arbejdet med borgerinddragelse på en ny måde. I
foråret 2012 bød handicaprådets formand Vivi
Bjørnmose velkommen til 100 borgere, der var
mødt frem for at tage aktiv del i fremtidens handicappolitik i Assens. De fremmødte var mennesker med handicap, pårørende og politikere.
Inden borgermødet havde en arbejdsgruppe, sammensat af repræsentanter fra kommunens handicapråd
og en medarbejder fra kommunens administration, udformet en ny handicappolitik. Med afsæt heri blev borgerne inviteret til et fremtidsværksted. (Se faktaboks).
Fremtidsværkstedet blev fulgt op med dannelse af
arbejdsgrupper ud fra temaerne:
• Tilgængelighed
• Genoptræning
• Pårørendekoordinator
• God sagsbehandling

Kritik som øjenåbner
Deltagerne i fremtidsværkstedet fremkom med massiv
kritik på baggrund af erfaringer. Der var fx. udsagn som;
”Føler mig som en pestilens”, ”Langtrækning af sager”,
”Udbrændte pårørende”, ”Handicapområdet ses som
unødvendig udgift” og ”Kassetænkning”.
Fremtidsværkstedet blev en øjenåbner for de deltagende politikere, som blev bekendte med de massive
problemer på handicapområdet, men også at borgerne
nærede et stort ønske om at gøre kommunen til et
bedre sted at leve, og at de havde talrige ideer til forbedringer. Et eksempel på dette kom fra en gruppe, der
arbejdede med tilgængelighed. Gruppen undrede sig
over, at folk med handicap/pårørende ikke blev spurgt
til råds, når der skulle planlægges eller bygges, så man
undgik ekstra udgifter, når kommunen senere blev nødt
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til at bygge om, fordi der ikke var tænkt på personer
med handicap.
På en række efterfølgende værkstedsmøder blev
ideerne konkretiseret og sammenfattet, og der var et
enormt borgerengagement. Handicaprådet fik hjælp
fra to konsulenter med erfaring i at gennemføre borgerprocesser, jeg selv, som er adjunkt på University
College Lillebælt, og Johan Iversen, som er adjunkt på
Metropol. Indholdet og arbejdet på værkstederne blev
leveret af deltagerne.

Projektets resultater og status
Borgerinddragelse og demokratiske processer tager
lang tid, men de har givet flotte resultater. Politikerne
har fx lyttet til pårørendegruppens argumenter, og

FAKTAKBOKS
Et fremtidsværkstedsforløb er delt op i tre faser:
En kritikfase, en utopifase og en virkeliggørelsesfase. Kendetegnende for de to første faser
er, at deltagerne udtrykker sig i stikordsform, i
kritikfasen konsekvent negativt og i utopifasen
konsekvent positivt, utopisk og drømmende. I den
sidste fase virkeliggørelsesfasen bearbejdes utopierne og rustes til mødet med virkeligheden. På
et fremtidsværksted gives der plads til deltagernes erfaringer. Det meget konkrete arbejde med
fremtidsudkast har stor betydning for, hvordan
deltagerne oplever mulighederne for at en fremtid
kan se anderledes ud.

Ordet er frit og alle kan bidrage med erfaringer og ønsker i et fremtidsværksted.

Assens Kommune har ansat en pårørendekoordinator.
Når det gælder senhjerneskader, er der fokus på en
tidlig genoptræning. Projekt God sagsbehandling er i
gang, og der har været afholdt endnu et borgermøde
med 96 deltagere. Tilgængelighedsprojektet er dog sat
i bero, men det genoptages, når projekt God sagsbehandling nærmer sig sin afslutning.

Gode resultater og tips fra projektet i Assens
Involver politikerne. Politikere har deltaget i arbejdsgrupperne i hele forløbet og givet sparring samt igangsat yderligere undersøgelser inden en sag skulle til
behandling i det politiske udvalg.
Gør det muligt, at borgerne kan gå til og fra: Erfaringerne fra projektet viser, at borgerne har stor interesse
for at skabe en bedre fremtid i kommunen. I processen
var der plads til, at folk kunne gå til og fra, da mange i
målgruppen har helbredsmæssige forhold, der skal tages hensyn til. Det er vigtigt, fordi svar og løsninger på
problemer ikke kommer fra forvaltningen, men fra de
borgere, der forvaltes!
En handicappolitik der holder opmærksomheden:
Handicappolitikken er bygget op om et årshjul, der sikrer, at handicaprådets projektarbejde diskuteres eller
behandles i Social- og Sundhedsudvalget fire gange om
året. Det sikrer politisk fokus.
Handicaprådets legitimitet styrkes: Handicaprådet har
været projektejere og ledere i en kompleks proces, og
interessen for området har været stigende i forløbet
både blandt borgere og politikere.

Har vi brug for fremtidsværksteder?
Til daglig underviser jeg i offentlig forvaltning, og her
møder jeg alt for meget regnearksstyring. Fremtidsværksteder står i modsætning til det, der populært
kaldes ”djøfiseringen”, som betyder, at det er jurister
og økonomer, der bestemmer udviklingen. Fremtidsværksteder tager afsæt i deltagernes egne erfaringer
og viden. Metoden er demokratisk, inddragende, og
den understøtter den sociale fantasi, der udvikles mellem mennesker.
Det sikrer et slutprodukt, som er lokalt forankret
både geografisk og menneskeligt. Produktet afspejler
de særlige udfordringer og styrker, som findes der, hvor
værkstedet geografisk er placeret. Fx hvis en kommune
ligger tæt ved vand og skov, så vil det afspejle sig i de
kritikker og utopier, som kommer frem fx om tilgængelighed, så det unikke bliver en del af livet for alle i
kommunen.
Fremtidsværksteder er vigtige for samfundet, for
hvis vi overlader det til regneark og kvalitetssystemer
at definere, hvordan livet skal udvikle sig i fremtiden
– handicap eller ej, så får vi et enfoldigt Danmark. Det
særlige lokale og menneskelige forsvinder.

Bevågenhed og kampvalg
Siden fremtidsværkstedet har handicaprådet samlet
mange mennesker mange gange. Handicapområdet har
over en kort årrække udviklet sig til et område, som
nyder stor politisk bevågenhed, hvilket en kamp om de
fem politiske pladser i handicaprådet efter sidste valg
vidnede om. ■
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FERIE

Af Mads Stampe

Af Bente Rødsgaard og Solveig Andersen

Sommerhusferie
Som medlem af Dansk Handicap Forbund er du ikke bare medlem af en organisation, der
hver eneste dag kæmper en kamp for at skabe et liv med lige muligheder til alle mennesker. Du får også muligheden for nemt og billigt at leje – eller ligefrem låne gratis – sommerhuse på nogle af landets skønneste beliggenheder i Jylland og på Sjælland

LEJ
ET
SOMMERHUS

Forbundet har dedikeret en hel sektion af vores hjemmeside, hvor du kan gå på opdagelse i de mange muligheder
for at komme på ferie både her hjemme og i udlandet – også hvis du sidder i kørestol. Du finder de mange muligheder på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside under Fritid – Rejser i menuen Det arbejder vi for.

SJÆLLAND

Medlemmer af Dansk Handicap
Forbund har mulighed for at leje
sommerhuse

Sommerhus ved Roskilde
Traditionen tro udlåner Odd Fellow Ordenen SøsterSJÆLLAND
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Rågelejehuset udlejes hele året

Huset udlejes hele året. Det har alle moderne bekvemmeligheder og indeholder en stor stue med tv, to soveværelser
Huset udlejes hele året. Det har alle moderne bekvemme(seks sovepladser), køkken med køleskab, toilet og badevæligheder og indeholder en stor stue med tv, to soveværelser
relse. Carport og lukket terrasse. Varmt og koldt vand,
(seks sovepladser), køkken med køleskab, toilet og badevæel-opvarmning, samt brændeovn. Pris: kr. 3.500 inkl. el pr. uge
relse. Carport og lukket terrasse. Varmt og koldt vand, el-ophele året.
varming samt brændeovn. Pris: 3.500 kr. inkl. el pr. uge hele
Henvendelse: Kirsten Jensen, tlf. 41 50 81 82.
året. Henvendelse: Kirsten Jensen, telefon 41 50 81 82. Handicapegnethed: “Rågelejehuset” er handicapegnet.
Rågelejehuset er handicapegnet.

Rågelejehuset
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n e s r e d n A g i e v l o S g o d r a a g s d ø R etn e B f A

med DHF
Se også en video om Hals sommerhusene på DHFs hjemmeside.

JYLLAND
Klitrosen
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SUHREMMOS

”Klubhuset ” Klitrosen udlejes som sommerbolig i perioden fra den 25. maj til den 17. august
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Nordiske landes handicapforbund, det tyske
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NY BOG

Af Bente Rødsgaard Pressefoto: Forlaget Klim

EN KUNSTNERFARS
KÆRLIGHED
TIL EN SPASTISK SØN
En lille drengs fødsel sætter gang i tankestrømme, som fortælles i 424 små afsnit

D

IOGO MAINARDI ER en
brasiliansk forfatter, journalist og tv-kommentator.
I 2000 blev han far til
sønnen Tito, som på grund af personalesjusk på et hospital i Venedig
fødes med en hjerneskade, som
medfører spastiske lammelser.
De 424 små tekster svarer til det
antal skridt, som Tito en dag går på
en vandring rundt i Venedig med
sin far for blandt andet at gense
hospitalet.

Velbelæst forfatter
og familiefar
Diogo Mainardi er velbelæst og

gør sig mange tanker, fx om hospitalsarkitektur og kvaksalveri i renæssancen og lægefup i dag.
Da Tito ligger i kuvøse og spjætter ved berøring, kommer han til at
tænke på Dr. Frankenstein, en litterær figur som bruger strøm til at
skabe et monster.
Hans kærlighed til sin lille søn
overvælder ham voldsomt, og hurtigere end han selv havde troet. Og
han er lykkelig for, at Tito overlever den svære tid i kuvøsen.
Forfatteren tænker meget. Fx har
en overvejelse, der går ud på, at
hvis hospitalet aldrig nogensinde
var blevet oprettet som felthospi-

tal af Napoleon eller var blevet
nedlagt i 1960erne, og der i stedet
var blevet bygget et nyt hospital et
andet sted i Venedig, så havde Tito
måske ikke fået et handicap?
Forunderlige tankekonstruktioner, som er meget menneskelige,
men som sjældent deles med
andre. Og det er bogens styrke, at
de private associationer deles og
formidles.
Tito er en elsket dreng, og i 2005
får han en lillebror uden handicap. Begge børn bliver glade for
hinanden, og broderens fødsel og
udvikling stimulerer også Titos
udvikling.

Faldet af Diogo Mainardi
Pris 199,95
Forlaget Klim

424 skr
rekord e idt er Tito's
n da
- uden a g i Venedig
t falde.
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Tito er
en elske
t dreng.

Forældrene bruger meget tid
på Tito, og de opsøger læger og
fysioterapeuter. Det lykkes at lære
ham at gå i gangstativ, selvom han
ofte falder. Familien flytter tilbage
til Brasilien, da Tito er spæd, men
efter ni år flytter de atter til Venedig.

Nazisternes udryddelse af
mennesker med handicap
Nazisternes udryddelser i 1940erne berøres også. Fx viser et regnskab fra perioden, at udslettelsen
af 70.273 invalide mennesker
inden 1.september 1941 ville give
en daglig besparelse på 245.955,
50 Reichsmark. Regnskabet fortsætter med en fremskrivning af,
hvor meget man ville spare på 10
år.
Derfor er det en fryd for forfatteren at bade med sine sønner i
Brasilien på den strand i Bertioga,
hvor den grusomme nazilæge
Josef Mengele døde af en hjerneblødning i 1979.
”Jeg vil ud i det hav, som han
døde i. Jeg vil fryde mig over
hans lig. Jeg vil fejre det kostbare
ved livet med en invalid søn. Jeg
er spastikernes Simon Wiesenthal.
Josef Mengele er død. Tito er i
live,” skriver forfatteren.

En perle af en bog
Bogen fører læseren på mange
små strejftog, og den vrimler med
navne på malere, forfattere og
arkitekter, men også rocksangeren
Neil Young, som selv er far til to
børn med hjerneskader.
Bogen er en lille perle om faderkærlighed, som sjældnere er
beskrevet i litterær sammenhæng
end moderkærlighed.
Kort sagt en lille forunderlig
bog og illustreret med små fotografier af den livsglade Tito.
Bogen har været en bestseller i
Brasilien, og den er nu oversat til
mange sprog. ■

uk.
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Tito ka

Tito har lært at
gå uden gangbu
k.
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FERIETIPS

Af Mads Stampe Pressefoto: Naturperlen

TIPS TIL

Danmarksferien

E

N DEL LOKALAFDELINGER i Dansk Handicap Forbund arrangerer rejser og andre ferieudflugter
for deres medlemmer. Følg med i dit lokale afdelingsmedlemsblad i den kommende tid og se, om
der er gang i ferieaktiviteterne i din lokalafdeling og på
midtersiderne i Handicap-nyt.

Tilgængelighedsbasen hjælper dig på ferie
Tilgængelighedsbasen er et projekt, som Ryk - Rygmarvsskadede i Danmark har startet. (Ryk er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund, red.).
I basen finder man en lang række tips til ferien ikke
blot til overnatning i Danmark, men også fx seværdigheder og restauranter. Tilgængelighedsbasen er brugerstyrret, så falder du over et dejligt og tilgængeligt
feriested, som ikke er nævnt i basen, kan du selv lægge
det ind, så andre får glæde af stedet. Du finder tilgængelighedsbasen via Ryks hjemmeside: ryk.dk/tbase/

Badeværelset, brusekabinen og køkkenet
er handicapegnet, og
det er intet problem at
komme rundt i kørestol.

Naturperlens handicapegnede
lejlighed i Sønderjylland
Naturperlen består af fire lejligheder og to værelser
med plads til 20 gæster. Blandt disse er lejligheden
Udsigten, der er en nybygget, handicapegnet ferielejlighed beliggende ved Kalvø i Sønderjylland. Lejligheden er fra pinsen 2014, og den er opført med tanke på
at omfavne alle.
”Vi ligger i så smukt et område, at vi syntes, at det
ville være synd, hvis en hel gruppe af mennesker
skulle gå glip af at opleve det. På et tidspunkt opstod
muligheden for, at vi kunne få lov at bygge handicapegnet, og den tog vi selvfølgelig,” fortæller indehaver
og altmuligmand i firmaet Preben Stenger.
I lejligheden Udsigten er der, som navnet antyder, en
fantastisk havudsigt, som kan nydes fra den let tilgængelige terrasse, som man kan køre direkte ud på fra
stuen.
Lejligheden er på 70m2 og med service til 12 personer, den er designet specifikt med henblik på gangbesværede og kørestolsbrugere. Desuden ligger den i tæt
forbindelse med de to værelser, hvori en evt. hjælper
kan bo. For mere information om lejlighederne se
www.Natur-Perlen.dk. ■
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Stuen og gangarealet
er også egnet for alle.

DHF AKADEMIET

Af Mads Stampe

Danske og internationale handicapdage
Her hjemme fejrer vi hvert
år Dansk Handicapdag. Og
som du måske ved, så har
Dansk Handicapdag afløst
en international handicapdag, som i 1980’erne lå
på samme tidspunkt, som
Dansk Handicapdag gør i
dag. Som nogle er jer måske også har hørt, byder 3.
december hvert år på en ny
International Handicapdag.
Det er ikke nemt at holde
styr på, men DHF Akademiet
hjælper dig i denne udgave
med at få styr på, hvad der
er op og ned.

Hvad er Dansk Handicapdag?
Dansk Handicapdag, som vi afholder hvert år i Dansk Handicap Forbund (DHF),
er kort sagt en ren DHF-event. Der er ikke andre organisationer, som markerer
denne dag, og derfor er dagen på mange måder også en festdag for medlemmerne af Dansk Handicap Forbund.
”Det er en dag, hvor vi mødes og har det hyggeligt og sjovt og samtidig minder
hinanden om, at der stadig er en vigtig kamp, der skal kæmpes,” siger landsformand i DHF Susanne Olsen.
Derfor er festdagen også krydret med talere og en række politikere – primært i
kommunalt regi – er inviteret til at komme og lytte med og give deres mening til
kende.
Dansk Handicapdag afløste International Handicapdag, som i 1980’erne blev
afholdt af handicaporganisationer for mennesker med fysisk handicap flere forskellige steder i verden.

FN’s Internationale Handicapdag 3. december
FNs Internationale Handicapdag, som hvert år afholdes 3. december, er ikke en
dag, Dansk Handicap Forbund markerer. Det gør derimod Danske Handicaporganisationer (DH), som har tradition for lokalt at uddele årets handicappris, ligesom der rundt om i landet foregår en lang række arrangementer.
Dagen markerer vigtigheden af, at alle har lige muligheder,og den er især vigtig, fordi vi i 2009 fik en FN handicapkonvention, som på papiret skal sikre, at
mennesker med handicap kan nyde de samme menneskerettigheder som alle
andre borgere.
I Dansk Handicap Forbund er der ikke tradition for at arrangere FN’s
Internationale Handicapdag. I stedet uddeler forbundet en arbejdsmarkedspris i forbindelse med kongressen hvert andet år. I 2014 gik Arbejdsmarkedsprisen til byggefirmaet LOGIK & CO. ■

DHF AKADEMIET
DHF Akademiet er et tiltag i Handicap-nyt, hvor vi vil forklare nogle af de udtryk og termer, som vi har for
vane at bruge i flæng i Dansk Handicap Forbund (DHF). Men hvad dækker de mange begreber og forkortelser
egentligt over? De, der har været med i forbundet i årevis, kender og bruger mange ord på en selvfølgelig måde. Men hvad med de nye medlemmer, der kommer ind i forbundet? Kender de også de ord? DHF Akademiet
tilbyder viden til alle videbegærlige.
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VIRKSOMHEDSGUIDE

Er du irriteret over, at din skinne
sidder fast på dine sko?

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

Vi leverer over hele landet!
Dropfodmdialock

Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger Dropfodsskinne.
Med et simpelt greb er det muligt at skifte din skinne over på flere sko.
Det giver frihed i hverdagen til at lave mange aktiviteter med samme
skinne til forskelligt fodtøj.

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

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet !
Klik på og kør

Klik på og kør …

Hvorhen du vil

Forhandler
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18
WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 20 40 63 18

www.wayup.dk

VIRKSOMHEDSGUIDE

Naesborg A/S har indgået overenskomst med DE - en sikkerhed
for ordnede arbejdsforhold. Kontakt os helt uforpligtende på
telefon 5577 4466 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

5577 4466

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

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

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

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

Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555
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