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HVEM GÅR DU TIL, NÅR DU SKAL HAVE 
NY BIL ELLER NYT HJÆLPEMIDDEL?

Idrætsskolen er et undervisnings-
tilbud til voksne udviklingshæm-
mede elever, der går på skolen i 
et skoleår, i dagtimerne fra 9.00 
til 14.00 hver dag.

Det nye skoleår begynder 
mandag d. 13. august 2018, og 
slutter fredag d. 21. juni 2019. 
Skolen ligger i dejlige lokaler i 
Grøndal Multi Center.

 
   
                     
 
Nye brochurer og åbent hus på Idrætsskolen ! 
 
Idrætsskolen er et undervisningstilbud til voksne udviklingshæmmede elever, der går 
på skolen i et skoleår, i dagtimerne fra 9.00 til 14.00 hver dag. Det nye skoleår 
begynder mandag d. 13. august 2018, og slutter fredag d. 21. juni 2019. Skolen ligger 
i dejlige lokaler i Grøndal Multi Center. Vi har informationsaften onsdag d. 24. 
januar 2018 kl. 19.00-20.00, og vi afholder idrætsdag/åbent hus for alle 
interesserede ansøgere torsdag d. 25. januar 2018 kl. 09.00-18.00.  
Hvis du har lyst til at søge ind, skal du ringe efter en brochure, og sende en ansøgning 
ind til os senest fredag d. 23. februar 2018.  
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Idrætsskolen, se på vores hjemmeside: 
www.idraetsskolen.net, mail: info@idraetsskolen.net eller ring på tlf. 38 88 28 46.  

 

 

NYE BROCHURER OG
ÅBENT HUS PÅ IDRÆTSSKOLEN!

Hvis du ønsker yderligere 
oplysninger om Idrætsskolen, 
se på vores hjemmeside:
www.idraetsskolen.net
mail: info@idraetsskolen.net 
eller ring på tlf. 38 88 28 46. 

Hvis du har lyst til at søge ind, 
skal du ringe efter en brochure, 
og sende en ansøgning ind til os 
senest fredag d. 23. februar 2018

Vi har informationsaften
onsdag d. 24. januar 2018 kl. 19.00-20.00

og vi a� older idrætsdag/åbent hus for alle interesserede 
ansøgere torsdag d. 25. januar 2018 kl. 09.00-18.00

Din helt egen ledsagerservice og handicaphjælp!
Strandvejen 267 B · 2920 Charlottenlund

Telefon: 70 60 50 77 · Døgnvagt: 28 77 00 33
Email: kontakt@bpacentralen.dk · www.bpacentralen.dk

VI ER DER ALTID FOR DIG! 
Har du en BPA-ordning - måske bare brug for  

ledsagerservice eller hjælp til personlig pleje i hverdagen.  
Så kontakt os og lad os få en uforpligtende snak  

om dine ønsker og behov. 
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4 Konkurrence
Vind en RAM’N.

6  Hjulspind

12  Offentlig hospitalskunst til 
alle
Handicap-nyt har besøgt KØS i Køge 
for at se på kunst på hospitaler.

16  Berøringsangst på arbejds-
markedet
Både arbejdsgivere og arbejdstagere 
kan være lidt usikre på hinanden.

18  Lokalafdelingerne kan få 
deres egen side på forbundets 
hjemmeside
De første lokalafdelinger er i fuld 
sving.

19  Jens Bouets klumme 

19  Dialogmøde med Kommu-
nernes Landsforening (KL) 

20  Bevicafondens 
tilgængelighedspris 2017 gik til 
diverse spillesteder

21  DET SKER I DHF

29  Tre skarpe til transport-, 
bygnings- og boligminister Ole 
Birk Olesen

30  Kim sælger julekort for 
 forbundet
– og nu er han blevet blikfang på et 
af dem.

32  Blev uddannet på trods af 
sin far
På trods af stor modstand er det lyk-
kedes Johnnie Gyamfi Yeboah, som 
bor i Ghana, at gennemføre sin skole-
gang og få job. 
 
34  At rejse er at leve – også som 
kørestolsbruger
Peter Klitgaard har flere gange været 
på rejse med Vestfyns Ferieklub.

36  Mærk Pompeji og lev – en 
drengedrøm gik i opfyldelse
Anders J. Andersen har besøgt den 
berømte ruinby.

38  Spot på 
hjælpemiddelområdet
Dansk Handicap Forbund har i efter-
året gennemført en brugerundersø-
gelse af området.

 ”Der skal være råd til kunst. Kunst er godt for alle, der 
besøger eller arbejder på et hospital.

Forside: 
Kim er supersæl
ger og kan nu 
sælge et postkort 
med sig selv som 
julemodel. Side 30

Foto: Mads 
Stampe

POMPEJI I SYDITALIEN HAR SKABT EN TILGÆNGELIGHEDSRUTE I RUINBYEN.

ANNI KVISGÅRD, FORMAND FOR KØGE AFDELING I DHF.
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40  Ny varslingsordning på 14 
uger i visse typer af klagesager
En ny regel som er god at kende.

42  Boganmeldelse 
Fru Magnusson rydder op. 

44  Julekort og varer
Så er det tid at købe julekort og 
andre varer fra forbundets butik.

46  Landet rundt  

48  Bagsiden
Juletilbud.
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KONKURRENCE Af Bente Rødsgaard 

KONKURRENCE:

EN RAMME, DER BÅDE 
GLÆDER OG PYNTER
M

ANGE FORÆLDRE KAN 
sikkert nikke genken-
dende til, at de modta-
ger en tegning og siger 

pænt tak, og så sker der ellers ikke 
rigtig mere. Måske kommer den i 
en bunke, der vokser, og i takt med 
at det sker, så vokser den dårlige 
samvittighed. Men nu er der skabt 
en løsning til glæde for både for-
ældre og børn. RAM'N er skabt af 
møbelsnedker og designer Thomas 
Pii Winkel, som er gift med Marie-
Louise Pii Winkel. De har to børn, 
som har givet dem mange tegnin-
ger, og derfor har de begge haft 
ovenstående problem meget tæt 
inde på livet.

Rammen er let at bruge, man 
sætter bare den nye tegning oven 
på den gamle tegning og først ved 
50 tegninger, skal man tage dem 
ud. Man kan på den måde også 
følge med i barnets tegnestil og 
udvikling.

Louisianas museumsbutik 
solgte den først
”Min mand gik i gang med en pro-
totype for fire år siden, og den blev 
hurtigt en succes. Første gang, den 
var i handelen, var på kunstmuseet 
Louisiana, og salget gik godt. Ikke 
kun forældre, men også bedstefor-
ældre tog godt i mod den. Børn har 
også taget godt i mod den. De bli-
ver meget stolte over at få lov til at 
få hængt noget op i stuen og ikke 
bare få sat deres tegning op på kø-
leskabet med en magnet,” fortæller 
Marie-Louise Pii Winkel.

Rammen var indstillet til Danish 
Design Award pris 2017 og vandt 
i kategorien ”Peoples Choise”. 
Du kan se en lille film om, hvor-
dan RAM'N fungerer i praksis på 
https://www.ramn.dk  

Vind en RAM’N ved at be-
svare en Quiz.
På hvilket museum blev RAM’N 
solgt første gang?

1) Nationalmuseet
2) Amagermuseet
3) Louisiana

Send det rigtige svar til redaktør 
Bente Rødsgaard, e-mail: bente@
danskhandicapforbund.dk  eller 
send svaret til Dansk Handicap 
Forbund, Blekinge Boulevard 
2,2630 Taastrup. Senest den 12. 
december kl. 12.00. Husk at skrive 
dit eget navn og adresse. Vinderen 
findes ved lodtrækning og offent-
ligøres på hjemmesiden. 
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ET JULE OG 
NYTÅRSØNSKE …

Så gik endnu et år og juletravlheden har 
meldt sig. Overalt er der hektisk aktivitet, 
og betalingskortene gløder, mens madva-
rer og en overflod af gaver bæres hjem. 
Vi ser frem til at fejre julen med vores 
nærmeste. Og forventninger bygges op 
hos børnene, den ulidelige spænding om 
de mon får det, de har ønsket sig? Og 
hos de voksne ønsket om at julen og nyt-
året bringer den hygge og nærhed med 
sig, som der ikke altid er overskud til i en 
travl hverdag.

Hvert år kommer jeg til at tænke på, 
hvor kontrastfyldt julen og nytåret er. 
Den tid maner altid til eftertanke, og jeg 
både glæder mig og føler tristhed over 
julens og nytårets kontraster. Det er 
som om, alt bliver meget mere tydeligt. 
For eksempel om vi har en god relation 
med hinanden i familien samt om vi har 
’penge på bogen’.

Desværre bliver det også meget tyde-
ligt, at der er nogen, som ikke har midler 
til at holde en overdådig jul,eller har 
nogen at fejre julen med. Nogen befinder 
sig et sted i livet, hvor ’alt kører i olie’, 
mens andre kæmper med at holde sam-
men på deres personlige fundament.

Netop i år tænker jeg meget på de 
mange mennesker, hvis liv er kommet så 
voldsomt i klemme med reformen af før-
tidspension og fleksjob. Vi har i flere år 
arbejdet meget målrettet med at få po-
litikerne til at forstå, hvor alvorlig og ud-
sigtsløs en situation mange mennesker 
står i, og vi har kæmpet for at få afbødet 
de mange skadevirkninger af reformerne. 
Sagen er den, at vi i dag står med en stor 
gruppe mennesker med meget alvorlige 

sygdomme og indgribende funktionsned-
sættelser, hvis liv er gået helt i stå. De er 
fanget i et ingenmandsland i menings-
løse forløb, uden udsigt til at komme vi-
dere med enten pension eller job, og det 
er simpelthen ikke godt nok.

Men netop i år går jeg ind i julen og 
nytåret med en lille forhåbning om for-
bedringer. For første gang i fire år er der 
nu en politisk anerkendelse af, at refor-
men har fejl, som bør rettes. Beskæfti-
gelsesministeren har sagt højt, at der 
skal en lovændring til, og det forventes 
at ske efter, at evalueringen af reformen 
er afsluttet med udgangen af februar. Vi 
er mere end 60 organisationer og fagfor-
bund, der står sammen om helt ens og 
klare ønsker til ændringer, ligesom flere 
af landets store kommuner har givet ud-
tryk for, at der må ændringer til. Det er 
flere år siden, at momentum har været 
så godt for at få ændret vilkårene for de 
borgere, som er ramt.

Mit største jule- og nytårsønske er en 
lovændring, som imødekommer de men-
nesker, som er fanget i systemet som 
følge af en fejlkonstrueret reform. Jeg 
synes, vi som samfund skylder hinanden 
at give en hånd til disse mennesker, som 
endnu engang må gå julen i møde uden 
afklaring og sikkerhed i deres sag.

God jul og godt nytår!

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER



Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

VED 
DU, AT?

 

VIDSTE 
DU, AT?
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Færre og færre danskere ender 
deres liv på et hospital. Det vises 
en analyse fra Momentum. Andelen 
af danskere, der dør på et hospital, 
er faldet med 20 procent siden 
1982. Dengang døde 54 procent af 
danskerne under en indlæggelse, 
mens det i 2016 kun skete for 43 
procent. Til gengæld er andelen 

af personer, der dør på plejehjem, 
stigende.

Handicapparaplyorganisation NFDN 
i Nepal har arbejdet hårdt for at på-
virke Nepals parlament til at vedtage 
en lov, der sikrer bedre rettigheder 
for personer med handicap. I 2015 
fik Nepal en ny forfatning, hvor ret-

MAI MERCADO GÅR I PERMANENT KRIG MOD 
FEJL I SAGSBEHANDLINGEN 
Børne og socialminister Mai Mercado 

fortalte på et møde i Handicaorgani

sationernes Hus i september, at hun 

har besluttet at gøre den såkaldte 

Task Force ordning permanent.

Task Force ordningen kom til som 

reaktion på den alt for høje fejlpro

cent, der er i sagsbehandlingen for 

mennesker med handicap. Ordningen 

hjælper kommunerne med at kvali

tetssikre deres afgørelser og gør dem 

dygtigere, så de undgår fejl.

”Borgerne skal have tillid til, at 

deres kommune træffer rigtige afgø

relser,” lød det fra ministeren ifølge 

handicap.dk.

Og det er der behov for. Tal fra An

kestyrelsen har således vist, at der i 

2016 var fejl i mere end hver tredje 

af de sager, som borgerne klager over. 

Og det er et problem, som landsfor

mand i Dansk Handicap Forbund Su

sanne Olsen er glad for, at ministeren 

tager alvorligt med beslutningen om 

at gøre task force ordningen perma

nent.

”Det var ærligt talt ret chokerende 

at se, at der sker fejl i så mange sager. 

Problemet er ikke mindst, at sagerne 

kun er kommet frem, fordi der er 

blevet klaget over dem. Der er mange 

mennesker, som ikke har ressourcer

ne til at køre en klagesag, og derfor 

kan man frygte, at tallene dækker 

over en højere fejlprocent. Derfor er 

det også meget positivt, at ministeren 

gør denne ordning permanent,” me

ner landsformanden.

Interesserede kan læse nyheden 

om Mai Mercados besøg i Handica

porganisationernes Hus via Danske 

Handicaporganisationers hjemme

side: http://bit.ly/2zYY6XG 

Til lykke til Karsten Jensen
Karsten Jensen bliver 50 år. Han 

er formand for Ringkøbing Skjern 

afdeling og regionsrepræsentant 

i Region Midtjylland og valgt ind i 

Dansk Handicap Forbunds hoved

bestyrelse. 

Han er tillige formand for handicap

rådet i Ringkøbing Skjern kommune 

og med i rådets eget tilgængeligheds

udvalg. 

Han er en meget flittig handicappo

litiker, som også har poster andre ste

der end i forbundet. Han er formand 

for dansk Forening for Osteogenesis 

Imperfecta med binavnene “DFOI” og 

“The Danish Osteogenesis Imperfecta 

Society”. Osteogenesis Imperfecta er 

en sjælden genetisk sygdom, som ka
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tigheder for personer med handicap 
første gang nævnes, og nu har parla-
mentet vedtaget en handicaplov. Det 
er en stor sejr for handicapbevægel-
sen i Nepal, der håber, loven både vil 
betyde bedre vilkår for personer med 
handicap, men også en ændret hold-
ning i befolkningen. Loven ligestiller 
personer med handicap med alle 

andre, så alle Nepals borgere nu har 
samme grundlovssikrede rettigheder.

Sundhedsstyrelsen tilbyder gratis 
vaccination mod influenza. Du har 
øget risiko for at blive alvorligt syg 
af influenza, hvis du er ældre, har 
bestemte sygdomme, er gravid eller 
svært overvægtig. Hvis du tilhører en 

af de fire grupper, eller hvis du er før-
tidspensionist, så kan du blive vacci-
neret gratis fra den 1. oktober og året 
ud. På sundhed.dk kan du læse mere 
om influenza og vaccination:
https://www.sundhed.dk/borger/
patienthaandbogen/infektioner/
sygdomme/virusinfektioner/influen-
zavaccination/

Bevica Fonden giver 10 mio. kr. til 
forskning på handicapområdet
Bevica Fonden har sammen med 

Danske Handicaporganisationer og 

Sammenslutningen af Unge med 

Handicap udvalgt to forskningspro

jekter, der skal styrke livskvaliteten 

for mennesker med bevægelseshan

dicap. 

Konkret handler det om fem mio. 

kr. til udvikling af et Forskningscen

ter for Handicap og Beskæftigelse. Et 

forskningscenter, der forankres i et 

samspil mellem Aalborg Universitet, 

VIVE  Det nationale forsknings og 

analysecenter for velfærd og VIA 

University College. 

Centret skal komme tættere på 

en forståelse af, hvilke faktorer og 

mekanismer der skaber barriererne 

for integrationen på arbejdsmarke

det, og komme med bud på, hvordan 

situationen kan forbedres. Visionen 

er at blive det centrale danske forsk

nings og videnscenter for den frag

menterede viden om personer med 

handicap og arbejdsmarkedet. 

Bevica Fonden har derudover 

bevilget 4,7 mio. kr. til et center på 

Roskilde Universitet, der ud fra et 

børne og ungeperspektiv skal skabe 

et bedre vidensgrundlag for udvik

ling af mere inkluderende hverdags

livssituationer for børn og unge med 

særligt fokus på at bringe deres res

sourcer og kompetencer mere i spil. 

Centret håber derigennem at 

kunne bidrage til øget livskvalitet 

og større anerkendelse og under

støttelse af de ikke altid opdagede 

kompetencer, det enkelte barn eller 

unge udvikler som følge af deres 

handicap. Kilde: Pressemeddelelse

rakteriseres ved øget knogleskørhed 

og en lav knoglemasse, hvilket giver 

hyppige knoglebrud og skeletdefor

miteter.

Musik har hans store glæde og 

interesse, og han er musikchef på 

lokalradioen Radio Max, som du kan 

lytte til på 94.6, 104.3, 105 MHz eller 

på netradio.

Til lykke!

Stop for omtale af 
 fødselsdage
Dansk Handicap Forbund ophører 

fra 2018 med at omtale fødselsda

ge på medlemmer af hovedbesty

relsen. Det sker for ikke at komme 

på kant med de skærpede krav i 

persondataloven.
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Karsten Jensen i et afslappet øjeblik på en som-
merlejr. Privatfoto.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

TubusOne er et nyt hjælpemiddel, der 

henvender sig til dig, der ønsker at 

bruge smartphones, tablets og andre 

touchscreenteknologier, men som 

ikke kan bruge dem på konventionel 

vis med hænderne.

TubusOne er i sin mest simple 

beskrivelse en ’pind’, som brugeren 

holder i munden, som bruges til at 

trykke og navigere på fx en tablet el

ler en smartphone med. Den består 

af et mundstykke i den ene ende og 

en tip, som ifølge producenten er 

fremstillet af vævede sølvfibre, som 

gør den velegnet til at bruge til at 

trykke på skærmen.

TubusOne henvender sig til perso

ner med hel eller delvise lammelser 

i armen, amputationer eller en diag

nose, som gør dem ude af stand til at 

bruge armene.

Interesserede kan læse mere om 

TubusOne her: http://bit.ly/2lqco09. 

Her kan du også læse brugeranmel

delser og andre informationer om 

produktet.

TUBUSONE GIVER DIG HÆNDERNE TILBAGE

RaceRunning bliver 1. januar 2018 

officielt en World Para Athletics

disciplin under den Internationale 

Paralympiske Komité (IPC) og er for 

første gang med på programmet, 

når der er EM i paraatletik i Berlin 

næste år. Den danskudviklede løbe

disciplin er dermed kommet et afgø

rende skridt nærmere at blive en del 

af de Paralympiske Lege i fremtiden.

Indlemmelsen i World Para 

Athletics under IPC er dog klart 

den mest markante udvikling i 

RaceRunninghistorien, vurderer 

Mansoor Siddiqi, der var initiativ

tager i 1991 og i dag er formand 

og cheflandstræner i RaceRunning 

Danmark.

”Det har enorm stor betydning 

for sporten og for atleterne. I de 

sidste 2530 år har international 

parasport gennemgået en utrolig 

udvikling, og det er grundlæggende 

meget positivt, men det har desværre 

også medført, at der er blevet færre 

atleter med svære handicap. Race

Running kan være med til at vende 

den tendens og bevise, at også disse 

atleter kan dyrke sport på højeste 

niveau,” siger Mansoor Siddiqi, 

der vurderer, at de danske atleter 

er klar til at tage skridtet ind i 

rampelyset og blive en del af den 

internationale atletikverden. Kilde: 

Pressemeddelelse.

Internationalt gennembrud for RaceRunning

Pr
es

se
fo

to
: R

as
m

us
 Q

ui
st

ga
ar

d 

Pressefoto: Parasport Danmark



HANDICAP NYT 5 - 2017   •   9HANDICAP NYT 5 - 2017   •   9

FORSINKEDE PASSAGERER ER EN 
DAGLIGDAGS TING
En ny beregning fra Passagerpulsen 

hos Forbrugerrådet Tænk baseret på 

Banedanmarks tal for kundepunkt

lighed viser, at næsten 80.000 pas

sagerer samlet hos Arriva og DSB i 

2016 dagligt oplevede, at deres tog 

var forsinket. Langt de fleste hos DSB, 

der da også har klart flest rejsende. 

Hvis togene overholdt selskabernes 

målsætninger for rettidighed, ville 

knap 18.000 færre passagerer dagligt 

have været forsinket med toget. 

”Når vi spørger de forsinkede pas

sagerer, siger otte ud af ti, at det 

påvirker deres hverdag, fordi de fx 

kommer for sent på arbejde, til at 

hente børn, til arrangementer og til 

aftaler i deres fritid. Når toget er for

sinket, får vi passagerer ikke det, vi 

har betalt for, og så mister vi tilliden 

til den kollektive transport. Nogle 

tager måske bilen i stedet, men der er 

rigtig mange, som ikke har andet valg 

end kollektiv transport. Derfor skal 

vi også kunne stole på, at den får os 

frem til aftalt tid,” siger Vagn Jelsøe, 

vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk. 

En spørgeundersøgelse foretaget 

af Forbrugerrådet Tænk blandt 1.124 

danskere viser, at seks ud af ti brugere 

af kollektiv transport har oplevet for

sinkelser inden for de seneste seks 

måneder. Og otte ud af ti af dem, der 

oplever forsinkelser, oplever samtidig, 

at det påvirker deres dagligdag nega

tivt. Passagerpulsen vil nu gå videre 

med tallene på forbrugernes vegne.

Hvis du vil dele din historie om at 

blive forsinket, så kan du gøre det 

på http://passagerpulsen.taenk.dk/

hjaelpos/deldinhistorieerdu

blevetsnydtafbussenellertogets

koereplan
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Nogle mennesker med et usyn

ligt handicap eller rygsmerter 

har nogle gange svært ved at 

løfte en kurv fra gulvet i super

markedet og op på hylden, hvor 

den kan stå, mens man lægger 

varerne op på båndet. Men det 

har Gitte Freudendal opfundet 

en løsning på i form af en lille 

lift, der løfter kurven op fra 

gulvet. Der er blevet taget godt 

i mod den i adskillige supermar

keder over hele landet.

Du kan læse mere om opfin

delsen og se hvilke butikker, der 

har en i deres butik på http://

easyshopper.dk/

Easyshopper 
– en ny opfin
delse til su
permarkeder
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Hvordan forebygges, opspores og 

håndteres vold og seksuelle over

greb? Det beskrives i en ny håndbog, 

der har særligt fokus på børn og 

unge med funktionsnedsættelser. 

Bogen beskriver bl.a. de tegn og re

aktioner hos børnene, som fagperso

ner skal være opmærksomme på.

 I bogen fra Socialstyrelsen kan 

man læse, hvordan man forebygger, 

opsporer og håndterer overgreb  og 

mistanke om overgreb  mod børn 

og unge, der har et fysisk eller men

talt handicap. Håndbogen beskriver 

både håndtering af voldelige og sek

suelle overgreb. 

Udgivelsen er en håndbog til fag

personer, der arbejder med børn 

med funktionsnedsættelser, fx 

på botilbud. Den er tænkt som et 

værktøj i det daglige, pædagogiske 

arbejde.

Bogen kan downloades gratis, og 

du kan se tre små videoer, som intro

ducerer til området.

https://socialstyrelsen.dk/udgi

velser/voldogseksuelleovergreb

modbornmedhandicap

Ny håndbog om 
forebyggelse af 
overgreb mod børn 
med handicap
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FRA HJEMMESIDEN: 

Regeringen 
dropper om
stridt forslagOperation Pangea er en tilbage

vendende international aktion mod 

nethandel med ulovlig og forfalsket 

medicin.  I år fandt aktionen sted fra 

12. 19. september, og der blev kon

fiskeret over 25 millioner enheder 

af potentiel livsfarlig medicin til en 

værdi af mere end 300 mio. kr. 354 

personer blev anholdt eller efter

forskes nærmere, og mere end 3500 

hjemmesider blev lukket eller fik 

fjernet deres betalingsmulighed.

Handlen med ulovlig medicin 

estimeres til at have en værdi på 

mere end 1.200 mia. kroner og er 

mere lukrativ end narkohandel.

I alt deltager 123 lande i Pangea

aktionen. Fra Danmark har Læge

middelstyrelsen, Fødevarestyrelsen, 

SKAT og Politiet deltaget. 

Læs mere om aktionen på Læge

middelstyrelsens hjemmeside:

https://laegemiddelstyrelsen.

dk/da/nyheder/2017/verdensoms

paendendeaktionmodulovlig

medicin/

Kilde: Lægemiddelindustrien og 

Lægemiddelstyrelsen

AKTION MOD FOR
FALSKET MEDICIN

Efter massiv kritik fra blandt 

andet Dansk Handicap Forbund 

droppede regeringen tilbage i 

oktober et omstridt forslag om 

at fjerne momskompensationen 

og dermed en betydelig støtte 

til foreningsdanmark.

Regeringen dropper dermed 

planerne om en besparelse på 

godt 90 millioner kroner, som 

skulle ske ved fjernelsen af den 

delvise momsrefusion til forenin

ger  herunder Dansk Handicap 

Forbund. Det skrev Altinget.dk 

tilbage i oktober.

Forslaget mødte kritik fra et 

samlet civilsamfund og opposi

tionen, og internt i regeringen 

har der også været uenighed 

om forslaget. Også forbundets 

direktør Jens Bouet var ude at 

kritisere forslaget, som altså nu 

er blevet droppet.

Foto: Colourbox

Pas på med at købe 
medicin på nettet, 

der kan være skum
le personer ind

blandet, som sælger 
farlig medicin. Foto: 

Colourbox
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Nr. 1: Deadline 8. januar. Hos læserne den 16. februar.

Nr. 2: Deadline den 14. marts. Hos læserne den 4. maj.

Nr. 3: Deadline 7. maj. Hos læserne den 22. juni. 

Nr. 4: Deadline 8. august. Hos læserne 21. september.

Nr. 5: Deadline 23. oktober. Hos læserne 7. december.

Fra næste nummer overgår annoncesalget til FL 

 Reklame, Agerbakken 21, 8362 Hørning, telefon  

70 22 18 70, dhf@handicapbladet.dk

UDGIVELSESPLAN FOR HANDICAPNYT 2018



Af Bente RødsgaardREPORTAGE 

Offentlig  
hospitalskunst 
til alle Anni Kvisgård er begejstret 

for rummet med udkast til 
dronningens gobeliner. 
Foto: Bente Rødsgaard
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KØS er Danmarks og et af verdens eneste museer for kunst i det offentlige rum, og vinte
rens særudstilling stiller skarpt på hospitalskunst. Museet er i Køge på Sjælland. Handi
capnyt har inviteret Anni Kvisgård fra Køge afdeling, som sidder i elkørestol med til KØS 

M
USEET BEFINDER SIG i 
en gammel ombygget 
bygning. Udenfor er der 
både trin og en rampe. 

Der er ikke nogen rigtig eller forkert 
måde at komme hen til indgangsdø-
ren på, man tager den vej, man kan 
eller har lyst til. Men sådan har det 
ikke altid været. 

”Tidligere var der en trappelift 
udenfor, den krævede en nøgle, 
og den sad tit fast. Jeg har engang 
siddet fast i lang tid, før der kom 
nogen. Det var ikke sjovt, men det 
er det nye anlæg, der har erstat-
tet liften. Der er kommet et sjovt 
forløb med sten, trin og en rampe. 
Vi har i lokalafdelingen kæmpet 
meget for, at man fandt en løsning 
på adgangen til museet og påpeget 
det over for byrådet, og med den 
nye plads udenfor, er det lykkedes 
at få en adgang for alle,” siger Anni 
Kvisgård glædesstrålende. 

Særudstilling om kunst og 
hospitaler
Vel inde er der niveaufrit alle veg-
ne og en elevator. Særudstillingen 

handler om hospitalskunst, ikke 
mindst hvad der skal være af kunst 
på de nye supersygehuse, et emne 
der har Annis store interesse. Det 
ærgrer hende, at Dansk Handicap 
Forbund ikke er med i en følge-
gruppe til det nye supersygehus i 
Køge. 

”Vi kunne ellers bidrage med me-
get,” siger hun. ”På de hospitaler, 
jeg har været, er der kunst på væg-
gene, og det skal der være. Man 
bliver ikke rask eller oplever ar-
bejdsglæde, hvis der kun er hvide 
vægge, ” mener hun.

At der bruges farver på hospitaler 
er ikke så mærkeligt, da de opleves 
som kontrast til de kliniske omgivel-
ser og skaber en anden stemning. 
Særudstillingen rummer mange 
udkast og forarbejder, der viser, 
hvordan forskellige kunstnere har 
arbejdet med udsmykningsopgaver. 

Enkelte forfattere har arbejdet 
med at forstørre digte op på glas-
vægge, og også det, synes Anni, er 
en god ide, så man kan læse nogle 
sætninger eller digte og tænke 
over dem. 

Debat om kunst på 
 hospitaler
På udstillingen har KØS kopieret fra 
den debat, der foregår med jævne 
mellemrum i aviser, i form af debat-
indlæg om, at pengene, til kunst 
på de nye hospitaler, kunne bruges 
bedre på noget andet fx medicinsk 
udstyr. Men den slags argumenter 
og holdninger preller helt af på 
Anni Kvisgård. ”Der skal være råd til 
kunst. Kunst er godt for alle, der be-
søger eller arbejder på et hospital,” 
siger hun meget bestemt.

På en tekst på en væg på ud-
stillingen står, at man påtænker 
at bruge 1,5 % af 42 milliarder 
kr. på kunst på de kommende 
nye sygehuse. ”Åh herre gud, 
det er jo småpenge i det store 
regnskab,”udbryder Anni spontant 
efter at have læst faktateksten.

Vægtapeter med skjulte døre
På udstillingen er der også eksem-
pler på små landsskabsmotiver, 
som er blæst op som vægtapeter 
til brug for plejehjem og med døre 
i, som er camoufleret godt. Det 

Et rampeforløb for alle 
 fører til hovedindgangen.
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REPORTAGE 

giver de demente patienter ro, og 
de forlader ikke institutionen, da 
de ikke umiddelbart kan se dørene, 
der falder helt i med væg tapetet. 

Smart forhæng med London 
motiv
Anni Kvisgård synes, at det er inte-
ressant udstilling, der stiller skarpt 
på noget, der er oppe i tiden. Vi ser 
eksempler på videoinstallationer 
med skiftende landskaber til brug 
for en psykiatrisk afdeling, og et af-
skærmende gardin til brug ved en 
seng med et fantasiagtigt fotografi 
af London tilført diverse liftballo-
ner og drager. Eksemplet er fra et 
hospital i England. ”Der er mange 
fine detaljer, så der er virkelig no-
get at ligge og kigge på. Jeg synes 
vældig godt om dette forhæng. 
Hvis et barn var indlagt, så kunne 
man tale om det, man så på gardi-
net. Faktisk skal der meget lidt til, 
før det gør en forskel,” siger Anni. 

Mange eksempler fra både 
ind- og udland
Et hospitalsværelse fra Herlev 
sygehus lidt nord for København 
er rekonstrueret, som det så ud i 
1976. Det er kunstneren Poul Ger-

nes, der stod bag udsmykningen, 
og det er meget farverigt. Anni kan 
ikke lide det. ”Det har været et 
pragtfuldt rum i 1970erne, men nu 
virker det meget forældet,” synes 
hun. ”Problemet på Herlev Hospital 
var også, at de lod udsmykningerne 
forfalde, og så kom de til at virke 
modsat – nemlig ikke oplivende, 
men triste, man skal huske at af-
sætte penge til vedligeholdelse af 
kunsten,” siger hun.

Fra Holland stammer en videoin-
stallation fra et plejehjem for de-
mente, så de kan sidde og se ud 
på en film, som om, at de var på 
en rigtig togtur. Det er især godt 
for Alzheimerpatienter, da de kan 
kende meget fx små skove, grønne 
marker, en kirke osv. - og sidde og 
slappe af samtidigt. En sjov ide, sy-
nes Anni Kvisgård.

Samtaler om danmarkshi-
storien
Anne Kvisgård har været formand 
for Køge afdelingen siden mid-
ten af 1990erne, og hun er ofte 
kommet på KØS med børnebørn. 
På øverste etage kan man se de 
malede udkast til gobelinerne af 
Bjørn Nørgaard, som er udstillet 

permanent på KØS, og det vævede 
og færdige resultat hænger på 
Christiansborg. 

”Jeg har talt med mine børne-
børn om danmarkshistorien ud fra 
billederne. Det er smart, at der er 
kommet tekster under billederne, 
som er hævet lidt op fra gulvet. Det 
hele er godt formidlet, synes jeg. 
Yngre enevælde undrede børne-
børnene meget. Var der kun en, der 
bestemte? Ingen politikere? Intet 
Folketing? Gobelinerne satte rigtig 
mange samtaler i gang. Tidligere 
var her ikke så god tilgængelighed, 
men det er der kommet inden for 
de seneste år,” siger hun tilfreds. 

Café og butik
Museet har også en butik med 
bøger og designting samt en café, 
men desværre har alle cafébor-
dene en midterstolpe, og det er 
upraktisk for kørestolsbrugere, ikke 
mindst for dem, der bruger fod-
støtter. Der er et handicaptoilet i 
det inderste rum bag de ordinære 
toiletter, men der skiltes ikke med 
det. Selve rummet er ikke godt 
indrettet, fx sidder vasken langt 
fra toilettet, men nogle vil kunne 
bruge rummet problemfrit.

Et sjovt gardin at kigge på. 
Pressefoto KØS.
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Museets samling består af 18.000 skitser, modeller og forarbejder til kunst i det offentlige rum. KØS lægger vægt på, at 
forskning og udstillinger bidrager til at skærpe og kvalificere den ofte heftige debat om kunsten i det offentlige rum. Mu
seet har eksisteret siden 1977 og ændrede i 2009 navn fra Kunstmuseet Køge Skitsesamling til KØS Museum for kunst i det 
offentlige rum.

Udstillingen: ”Hvad gør kunst på hospitaler?” kan opleves til den 1. april 2018. 

Paul Gernes udsmykkede 
Herlev Hospital i 1970erne.
Pressefoto: KØS

"Togkupé" for demente. 
Pressefoto: Gert Janvan Rooij.



V
I ER MIDT i opsvinget. For 
nylig kunne man læse at 
beskæftigelsesandelen i 
Danmark lige nu var på sit 

højeste siden 2008, hvor den glo-
bale finanskrise gjorde sit indtog. 
De sidste mange år har beskæfti-
gelsesgraden for mennesker med 
handicap dog ligget på samme lave 
niveau i forhold til beskæftigelses-
graden for mennesker uden han-
dicap – omkring 30 procentpoint 
under ifølge ViVe – Det nationale 
forsknings- og analysecenter for 
velfærd.

Den kendsgerning fik for nogle 
år siden Dansk Handicap Forbund 
til at tage de første skridt til et ar-
bejdsmarkedsprojekt, som senere 
blev til projektet Fjern Barriererne, 
som blev afsluttet i november.

Projektet har undersøgt, hvilke 
barrierer, der findes for mennesker 
med bevægelseshandicap, som 
ønsker at få fodfæste på arbejds-
markedet. Som en del af projektet 
gennemførte Epinion en undersø-
gelse for Dansk Handicap Forbund 
blandt godt 400 virksomheder, og 
heri er det blandt andet slået fast, 
at virksomhedsrepræsentanterne i 
undersøgelsen har behov for at få 
afklaret en række ting, førend de 
nævner ’mangel på arbejdskraft’ 
som et forhold, der ville få dem til 
at overveje at ansætte en person 
med bevægelseshandicap.

Det er et udtryk for berø-
ringsangst
Ifølge undersøgelsen står både 
opbakning fra medarbejdere, egne 

og andre virksomheders positive 
oplevelser med at ansætte en 
person med bevægelseshandicap 
og bedre økonomisk støtte fra det 
offentlige højere på listen over for-
hold, der ville få virksomhederne 
til at ansætte en person med be-
vægelseshandicap.

Handicap-nyt har taget under-
søgelsen under armen og besøgt 
Arrivas diversity manager Pernille 
Kiær til en snak om, hvorfor hun 
tror, arbejdsgiverne svarer, som de 
gør i undersøgelsen. I Arriva arbej-
der Pernille selv med bl.a. udsatte 
grupper primært flygtninge og an-
dre på kanten af arbejdsmarkedet, 
og hun kan godt genkende tenden-
sen fra hendes fokusgruppe.

”Vi kigger altid på kompetencer-
ne først og fremmest. Det handler 
simpelthen om, om man kan klare 
jobbet. Men det er klart, at når man 
har med udsatte grupper at gøre, 
så er erfaringerne vigtige. Hvis det 
er gået godt én gang, så tør man 
godt gøre det igen, så at sige. Det 
handler om, at virksomheder har 
en bundlinje, de skal tage hensyn 

Når en person med handicap bliver ansat i en virksomhed, 
sker det på baggrund af personens kvalifikationer. Men 
inden kontrakten underskrives har arbejdsgiveren gjort sig 
en række overvejelser om ansættelsen – og de handler om 
meget andet end mangel på arbejdskraft

BERØRINGSANGST PÅ  
ARBEJDSMARKEDET

Pressefoto: DR

Pernille Kier er Diversity 
Mannager i Arriva.

16   •   HANDICAP NYT 5 - 2017  

ARBEJDSMARKEDET Af Mads Stampe
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til,” siger Pernille Kiær og fortsæt-
ter.

”Vi tager aldrig én ind af med-
lidenhed. Det skal give værdi for 
vores forretning, og der skal være 
et behov,” fortæller hun videre.

Efterhånden som vi kommer 
længere ind i samtalen bliver det 
tydeligt, at Pernille Kiær kan være i 
tvivl om, hvilke muligheder, der er i 
forbindelse med ansættelsen af fx 
en person med handicap. Og den 
tvivl skaber en berøringsangst, som 
de spørgsmål, svarene fra virksom-
hederne i undersøgelsen er udtryk 
for, mener hun.

”Berøringsangst er kodeordet 
her. Det handler om at italesætte 
de her ting til en samtale, og så 
handler det for en organisation 
som Dansk Handicap Forbund om 
at gå forrest og få italesat den uud-
nyttede arbejdsreserve, der ligger 
i deres medlemmer. Der skal pro-
duceres nogle tal og noget statistik 
samt eksempler på gode historier, 
så der kan komme mere fokus på 
denne gruppe og gøre den tyde-
ligere i forhold til andre grupper,” 
mener Pernille Kiær.

Fordomme om fordomme
Kasper Skov Jensen er enig i, at 
italesættelsen er vigtig. Kasper er 
journalist og har tidligere arbejdet 
på blandt andet Se og Hør. Og så 
har han cerebral parese (CP), som 
påvirker hans evne til at gå. Det 
er med andre ord tydeligt at se på 
Kasper, at han ikke er helt som de 

fleste andre, og det kan give an-
ledning til nogle fordomme hos de 
mennesker, han møder.

Det er i hvert fald den fordom, 
han selv har i forhold til mange af 
de nye mennesker, han møder på 
en ny arbejdsplads. Og det har ind-
flydelse på den måde, han udfører 
arbejdet.

”I starten af et ansættelsesfor-
hold har jeg har altid haft en for-
nemmelse af, at jeg skulle give den 
en ekstra skalle i forhold til mine 
kollegaer. Hver eneste gang har jeg 
dog efter noget tid erkendt, at det 
ikke er nødvendigt. Jeg er præcis 
lige så god til mit job, som min kol-
lega ved siden af mig,” fortæller 
han.

Kasper mener, det hænger sam-
men med, at han igennem sit liv 
med handicap er blevet vant til at 
leve med en form for mindreværds-

kompleks, som gør, at han føler, 
at han skal bevise sit værd på en 
anden måde, end andre mennesker 
uden handicap skal. Men, som han 
siger, det er ikke noget, han nogen-
sinde har fået bekræftet af andre, 
at det skulle forholde sig sådan.

”Det er enormt svært at finde 
ud af, hvad folk tænker og tror. Jeg 
har flere gange spurgt mine kol-
legaer, efter at jeg har været på en 
arbejdsplads i et stykke tid, og det 
har ikke gjort mig klogere. På det 
tidspunkt kender de mig, og der-
for kan jeg ikke vide, hvordan de 
havde det, da de tog i mod mig. Jeg 
tror, alle har fordomme i et eller 
andet omfang, og derfor er det me-
get vigtigt, at vi får talt åbent om 
tingene fra starten,” siger Kasper 
Skov Jensen.

Kasper er i dag arbejdssøgende, 
men den erfaring fra arbejdsmarke-
det, han efterhånden har opbygget, 
betyder, at hans fordomme og op-
levelse af at skulle præstere mere 
end alle andre er blevet mindre.

”Jeg er dygtig til mit arbejde, og 
derfor er der selvfølgelig heller ik-
ke nogen, der forventer, at jeg skal 
arbejde mere end mine kollegaer 
for at bevise, at jeg ikke er blevet 
ansat på grund af et ønske om 
mangfoldighed på arbejdspladsen i 
en HR-afdeling,” fortæller han.

Opbakning fra medarbejdere

Sikkerhed for at det ikke belaster …

Viden fra jobcenter

Virksomhedens egne positive …

Modtager ansøgninger

Bedre økonomisk støtte fra det …

Positive erfaringer fra andre …

Mangel på arbejdskraft
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Kasper Skov 
Jensen er 
journalist, og 
for tiden er 
han jobsø
gende.
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LOKALAFDELINGER Af Mads Stampe

F
OR CA. TRE år siden fik Dansk 
Handicap Forbund en ny 
hjemmeside. I den forbin-
delse blev alle de lokale 

afdelingshjemmesider nedlagt, og 
det skabte – forståeligt nok – en del 
frustrationer hos nogle af de lokal-
afdelinger, som brugte dem meget.

Meldingen fra hovedkontoret var 
i forbindelse med nedlæggelsen, 
at man ville finde en løsning på 
problemet hurtigst muligt, og mens 
det arbejde stod på, så gik tiden. 
Nogle lokalafdelinger fik åbnet 
deres hjemmesider på forbundets 
gamle hjemmeside, som fortsat 
findes med begrænset tilgang, og 
andre valgte at gå nye veje og op-
rette egne hjemmesider på egne 
adresser.

Vellykket kursus i Silkeborg
I juni i år kunne forbundet afholde 
det første kursus i, hvordan lokal-
afdelingerne bærer sig ad med at 
oprette, vedligeholde og opdatere 
deres egne hjemmesider på for-
bundets hovedside.

Kurset blev afholdt i Silkeborg 
for interesserede fra Region Midt-
jylland, og for en af deltagerne, 
Jeannette Ågaard Andersen fra 
lokalafdeling MidtVest, blev kurset 
startskuddet til at komme i gang, 
og efter en lidt træg opstart, er de 
nu rigtigt i gang med arbejdet og 
glade for tilbuddet.

”I MidtVest afdelingen har det, at 
vi kunne koble os på hovedafdelin-
gens hjemmeside, en stor betyd-
ning. Før betalte vi mange penge 
for vores egen hjemmeside og eget 
domænenavn, og det gjorde vi 
primært, for at vores medlemmer 
kunne følge med i kalenderen. Nu 
er der kun én side, medlemmerne 
skal forholde sig til, og det gør, at 
flere faktisk også lægger mærke 
til, hvad der foregår andre steder i 
vores fælles forbund. Og det er jeg 
rigtig glad for,” fortæller næstfor-
mand i afdelingen Jeannette Aaga-
ard Andersen.

Hjemmesidekurset var henvendt 
til de hjemmesideansvarlige i lo-
kalafdelingen, for at give et indblik 
i de muligheder, der er på hjemme-
siden samt en vejledning i, hvordan 
man opretter de forskellige sidety-
per i hjemmesidesystemet.

”Når man først har fået undervis-
ning i, hvordan man gør, så er det 
lige så nemt at bruge som andre 
onlineværktøjer til at lave hjem-

mesider som fx 123 Hjemmeside,” 
siger Jeannette. Hun er især glad 
for kalenderfunktionen på hjem-
mesiden, og hun ser frem til også 
at komme i gang med at bruge gal-
lerifunktionen.

Når man har gennemført kur-
set vil man, hvis man ønsker det, 
desuden få adgang til en lukket 
facebookgruppe, hvor man kan 
hente inspiration og få hjælp hos 
nogle af de andre lokale hjemmesi-
deansvarlige, som har gennemført 
kurset.

I gruppen vil hjemmesideansvar-
lig i forbundet Mads Stampe også 
være at finde, og stå til rådighed, 
hvis der er noget, der driller.

Er du tillidsvalgt i en lokalafde-
ling, og ønsker du at få mere at vi-
de eller deltage i et kursus, kan du 
skrive til Mads Stampe på mads@
danskhandicapforbund.dk.

Vi opfordrer desuden lokalafde-
lingerne til at samle flere interes-
serede og evt. udbyde hjemmesi-
dekurset i regionerne. 

LOKALAFDELINGERNE KAN 
FÅ DERES EGEN SIDE PÅ 
FORBUNDETS HJEMMESIDE
De første lokalafdelinger 
har modtaget undervisning 
i at skabe sin egen 
hjemmeside



 JENS BOUETS KLUMME

 POLITIK

ÅRSBERETNING 2017

Dialogmøde med Kommunernes 
Landsforening 

Efter nu snart fire år med 100 
procent økonomisk fokus, og 
et tempo, der til tider kan tage 
pusten fra de fleste, er tiden 
vist inde til at fortælle lidt om, 
hvordan det går, hvad vi laver, og 
hvilke resultater vi opnår.  

For at sikre en større forståelse 
af det vi som forbund står for, har vi besluttet fremover 
at udgive en årlig beretning. Beretningen er uden et 
egentligt regnskab og skal i ord og illustrationer fortælle 
om det arbejde, vi som organisation står bag på årsbasis. 

Vi er sikre på, at et sådant tiltag vil give en langt større 
forståelse og stolthed blandt medlemmerne, når det 
pludselig bliver synligt og beskrevet, hvad de enkelte 
indsatsområder bidrager med. Det vil helt sikkert også 

være en stor hjælp i det politiske arbejde, idet der nu 
bliver sat ord på en lang række mærkesager og indsatser 
i et samlet dokument. Det vil også være et dokument, 
hvor vi kan sige tak til samarbejdspartnere, fx fondene, 
der støtter vores aktiviteter og projekter. 

En årsberetning kan også bidrage til at synliggøre 
den bredde, forbundet har, og medvirke til at skaffe nye 
medlemmer og samarbejdspartnere. Kort sagt tror vi, at 
en årsberetning er en gevinst for alle interessenter til 
Dansk Handicap Forbund, og selvom det er meget ar-
bejdskrævende at udarbejde en beretning, så tror vi på, 
at det er investeringen værd. 

Tag derfor godt imod Årsberetningen for 2017, der 
udkommer i 2018.  

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

Dansk Handicap Forbund ønsker at bygge bro mel-
lem samfundets sektorer. Forbundet tror på, at en god 
og konstruktiv dialog er den bedste vej til at finde de 
gode løsninger på handicapområdet. 

I slutningen af oktober var landsformand Susanne Ol-
sen og afdelingschef Jeppe S. Kerckhoffs til dialogmøde 
med Kommunernes Landsforenings (KL) repræsentanter 
på handicapområdet. Ved mødet blev der talt overord-
net om de udfordringer, Dansk Handicap Forbund ser, og 
sammen har de to organisationer fokuseret på de steder, 
hvor det er muligt at finde gode fælles løsninger.

Et af de emner, som var centralt på mødet, var den in-
dividuelle vurdering, som mange steder er under pres.

”Alle mennesker er forskellige, og for vores målgrup-
pe er det særligt afgørende, at man altid får en konkret 
individuel vurdering af ens unikke behov. Denne sikrer 
først og fremmest, at man fungerer bedre i hverdagen 
og opnår en højere livskvalitet, men også at man in-
vesterer rigtigt i det enkelte menneske, så man så vidt 
muligt undgår yderligere nedslidning og funktions-
evnetab,” fortæller Susanne Olsen for at forklare, hvor-
for netop dette fyldte meget på mødet.

I drøftelserne kom parterne ind på emner som hjæl-
pemiddelformidling, kvalitetsstandarder, digitalisering, 

central omkonvertering af produkter (fx katetre), BPA-
ordningen og god forvaltningsskik.

Af Mads Stampe
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D
RONNINGESALEN I DEN 
Sorte Diamant i Køben-
havn dannede ramme for 
selve prisuddelingen. Be-

vica Fondens priser blev uddelt af 
sangerinden Nabiha sammen med 
formanden for Bevica Fondens be-
styrelse, Torben Svanberg. 

Bevica Fonden, Roskilde Festival, 
Muskelsvindfonden og Sammen-
slutningen af Unge med Handicap 
har sammen med Dansk Live sam-
arbejdet for udbredelsen af kon-
ceptet Volue – Livemusik for alle. Et 
koncept, som rummer anbefalinger 
til tilgængelighed i bred forstand, 
som ikke kun handler om den fysi-
ske tilgængelighed, men også om 
formidling og attitude. 

Gimle vandt årets tilgænge-
lighedspris
Spillestedet Gimle i Roskilde fik 
prisen på 100.000 kr. for målret-
tet at have arbejdet for at skabe 
tilgængelighed til musikoplevelser. 
Ifølge sangerinden Nabiha var 
juryen vilde med Gimles skyhøje 
ambitionsniveau og imponerede 
over Gimles måde at tænke tilgæn-
gelighed på.

En stor anerkendelse til 
hele branchen
Også Smukfest, Sølund Musikfe-
stival og STARS i Vordingborg fik 
en stor anerkendelse for deres ar-
bejde med tilgængelighed. Smuk-
fest i Skanderborg modtog 50.000 
kr. for deres helhjertede attitude, 
de mange gode tiltag på festivalen 

og deres blik for udfordringer. Fx 
at kunne få lappet kørestolen, hvis 
den er punkteret, og få sin medicin 
på køl.

STARS i Vordingborg og Sølund 
Musik-Festival fik også en stor 
anerkendelse og hver 25.000 kr. 
for deres indsats. STARS blev frem-
hævet for at fokusere på kommu-
nikation og formidling af stedets 
tilgængelighed og for at tilbyde 
kultur på recept. 

Sølund Musik-Festival blev frem-
hævet for deres årelange fokus 
på at brede musikken ud og som 
et sted med masser af erfaring til 
inspiration for branchen. Juryen var 
særligt inspireret af festivalens ”Ta’ 
med Frits”-kampagne, hvor Sølunds 
maskot gennem en række videoer 
guider gæsterne til området og de 
forskellige aktiviteter.

Et kontant skulderklap til de 
øvrige kandidater
Men anerkendelserne stoppede 
ikke der. Bevica Fondens besty-
relsesformand, Torben Svanberg, 
overraskede konferencens gæster 
ved at sende et skulderklap på 
10.000 kr. til hver af de øvrige 
spillesteder og festivaler, som 
havde kandideret til Bevica Fon-
dens Tilgængelighedspris. De 
glade modtagere var BETA, Amager 
Bio, Forbrændingen i Albertslund, 
Gutter Island Garage Rock Festi-
val, Kløften Festival, Musikhuzet 
Bornholm, Slagelse Musikhus, Spil-
lestedet Stengade, Studenterhus 
Aarhus og Tunø Festival.

Bevicafondens tilgængeligheds-
pris 2017 gik til spillesteder
Tilgængelighed til livemusikken var i højsædet ved  Be
vica Fondens prisuddeling, hvor i alt 300.000 kr. skiftede 
hænder
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Læs mere om Volue 
http://dansklive.dk/

Læs mere om Bevica Fonden 
https://bevica.dk/

Glade modtagere.

Nabiha og Torben Svanberg.

Spejderrobot og to dansere 
sørgede for underholdningen.
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DET SKER I DHF
DECEMBER 2017

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

ASSENS

Tirsdag den 28. november kl. 19.00: Juledekorationer – 
klip. Medbring selv lys, og det I vil lave jeres dekorationer 
på. Ler, gran og pynt sørger afdelingen for. Der vil være 
æbleskiver med tilbehør.

Tirsdag den 12. december kl. 18.30: Julefrokost med 
banko. Pris kr. 125 pr. person. Vi bestiller juleplatter ved 
Menu. Bindende tilmelding senest den 8. 12 til Britta Ben
tin, tlf. 40 25 67 22.

Tirsdag den 23. januar kl. 19.00: Generalforsamling. Vi 
starter aftenen med et par håndmadder og en øl eller vand, 
som afdelingen er vært for. Generalforsamlingen starter kl. 
19.45. Dagsorden iflg. vedtægterne. Tilmelding senest den 
19. januar til Britta Bentin, tlf. 40 25 67 22.

Tirsdag den 20. februar kl. 19.00: Foredrag. ’Jylland mel
lem tvende have’ skrevet af H. C. Andersen. Den tur på 
1200 km tog Gunner Jensen på cykel i 2013, og det kom
mer han og fortæller om.

Til arrangementer er det muligt at købe øl, vand og kaffe 
til lave priser. Arrangementerne foregår på Stadionvej 10, 
5610 Assens, med mindre andet er nævnt.

BORNHOLM

Lørdag den 2. december kl. 12.30-16.00: Julearrange
ment. Der serveres julemiddag og dessert samt kaffe og 
julegodter. Pris kr. 120. Det er tilladt at tage en gæst med. 
Medbring pakke til cirka kr. 25, så bytter vi gaver. Der er 
musik, og vi skal danse om juletræet. Tilmelding senest 
den 29. 11.

Lørdag den 6. januar kl. 12.30-16.00: Nytårsfest. Der ser
veres toretters mad og kaffe med småkager. Der er musik 
og lotteri. Pris kr. 120. Tag gerne en gæst med. Tilmelding 
senest den 3. 1.

Lørdag den 17. februar kl. 13.00-16.30: Ordinær general
forsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til diskus
sion skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før. 
Efter generalforsamling er der banko om medbragte pakker 
til kr. 25. Foreningen er vært med kaffe og kage. Tilmelding 
senest den 14. 2.

Alle arrangementer afholdes i Sagahuset, Rønne. Tilmel
dinger skal ske til Lis Schou, tlf. 20 41 43 04 mellem kl. 10 
og 13.

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE EMAIL ADRESSER:

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicapnyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

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

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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FREDERIKSHAVN/SÆBY

Torsdage den 30. november, 4. og 18. januar og 1. og 15. 
februar: Bankospil.

Mandag den 5. februar kl. 19.00: Generalforsamling.

Alle bankospil foregår kl 19.00 på Dagcenteret, Frederiks
havn.

FREDERIKSSUND/HALSNÆS

Lørdag den 9. december kl. 12.30-17.00: Julefest på 
Hundested Kro med julebuffet og senere kaffe og te. Der 
vil ikke være lotteri af hensyn til de øvrige gæster. Drik
kevarer for egen regning. Pris for medlemmer kr. 125, ikke
medlemmer kr. 200. Seneste tilmelding den 29. 11.

Onsdag den 14. februar: Bankospil. Medbring en lille 
pakke til lotteriet. Plader koster kr. 10. Sidste tilmelding 
den 12. 2.

Arrangementer foregår på Fritidscentret, Multisalen, Jern
banegade 2, 3300 Frederiksværk, med mindre andet er 
nævnt. Tilmelding til Anna Marie, tlf. 26 18 38 46 (bedst 
efter kl. 16.00). 

HADERSLEV

Tirsdage den 28. november og 12. december og 9. og 24. 
januar og 6. og 20. februar: Lotto.

Tirsdag den 5. december: Det lyder som et eventyr v/ Kim 
Bjerregaard.

Lørdag den 16. december kl. 12.30-17.30 på Hotel Nor
den, Storegade 55, Haderslev: Julefrokost. Musik v/ H.C. 
Eichner.

Tirsdag den 16. januar: Duetten.

Tirsdag den 30. januar: Gittes Monologer v/ AnneMette 
Nørgaard.

Tirsdag den 13. februar: Vores musik v/ Ebbe Rothmann. 

Alle arrangementer afholdes på Hiort Lorenzensvej 67, 
i Haderslev kl. 19.0021.30, med mindre andet er nævnt. 
Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Ring 60 62 59 13 mel
lem kl. 16 og 17, hvis du ønsker kørsel. Alle aftner er inkl. 
kaffe og brød, kr. 25. Entre for ikkemedlemmer kr. 40. Kon
takt Etti Bramsen Kjær, Erlevvej 185, 6100 Haderslev, tlf. 40 
15 29 43.

HORSENS

Torsdag den 30. november kl. 17.00: Julefrokost.

Torsdag den 14. december kl. 19.00: Gløgg og æbleskiver.

Torsdag den 11. januar kl. 18.00: Nytårsparole.

Torsdag den 8. februar kl. 18.00: Fællesspisning.

Alle arrangementer foregår på Sundtoppen, Langmarksvej 
86, Horsens, med mindre andet er nævnt. Medbring selv 
drikkevarer til arrangementer med spisning.

KORSØR-SKÆLSKØR

Fredag den 8. december kl. 17.00-21.30: Julefest. Der 
serveres julemenu, og der vil være luciaoptog og musik 
v/ Jørgen Hansen. Julelotteri med mange præmier. Pris kr. 
200. Evt. transport kr. 60. Sidste tilmelding den 30. 11.

Mandag den 15. januar kl. 17.30-21.30: Medlemsaften. Der 
serveres stegt flæsk med persillesovs, kartofler og rødbeder. 
Senere kaffe, te og kage. Der vil være bankospil og lotteri. 
Pris kr. 95. Evt. transport kr. 60. Tilmelding senest den 7. 1.

Mandag den 12. februar kl. 18.00-21.30: Medlemsaften. 
Der serveres boller i karry, kartofler/ris og årstidens salat. 
Senere kaffe, te og fastelavnsboller. Vi slår katten af tønden 
og lotteri evt. underholdning senere. Pris kr. 100. Evt. trans
port kr. 60. Tilmelding senest den 4. 2.

Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, 
med mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer 
skal ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kirsten 
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79. 

MIDDELFART

Fredag den 8. december kl. 17.30-22.00 i Harndrup For
samlingshus, Rugårdsvej 73 i Harndrup: Julefrokost og 
pakkespil. Pris kr. 150, som dækker maden. Drikkevarer for 
egen regning. Husk  penge til pakkespillet.

MIDTVEST

Lørdag den 9. december kl. 14.00-17.00: Juleklippedag. 
Der vil være gløgg og æbleskiver.

Torsdag den 14. december kl. 19.00-22.00: Julebanko.

Lørdag den 10. februar: Generalforsamling. Tid og sted 
kommer i ’Nøgleposten’.

Alle arrangementer foregår på Teglvænget 10, med min
dre andet er nævnt.

ODENSE

Søndag den 3. december kl. 12.30-17.30 i Hjallese For
samlingshus: Julefrokost. Pris kr. 225 inkl. øl eller vand og 
en snaps. Tilmelding senest den 27. 11.

Torsdag den 4. januar kl. 18.00-21.45: Bjergbankens Ka
baret underholder. Tilmelding senest den 29. 12.

Torsdag den 1. februar kl. 18.00-21.45: Slår katten af 
tønden. Præmier til kattekonge, kattedronning og bedst ud
klædte. Tilmelding senest den 29. 1. 

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding er bindende og skal 
ske senest mandagen før et arrangement til Susanne og 
Jørn, tlf. 61 34 35 75 / 30 13 85 95, eller Annette, tlf. 30 25 
22 71. Der vil blive afkrævet betaling for udeblivelse uden 
grund. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et handicap 
og bor i Odense Kommune. Egenbetaling kr. 43 tur/retur.

ODSHERRED

Lørdag den 16. december kl. 13.00-17.00 på Hotel Højby 
Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby: Julefrokost, troldehi
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storier og hyggeligt samvær. Naturvejleder Jørgen Stoltz 
kommer og underholder med historier om trolde og om 
naturen. Pris kr. 150 for medlemmer, kr. 220 for ikke
medlemmer. Tag selv en hjælper med, hvis du har behov 
for hjælp. Hjælpere fra lokalafdelingerne Odsherred og 
Holbæk deltager gratis. Senest tilmelding den 1. 12.

Tilmeldinger til arrangement skal ske til Lena, lena.niel
sen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Peter, ptl@nyka.dk, tlf. 
29 84 12 34, med mindre andet er nævnt.

RØDOVRE

Fredag den 8. december kl. 18.00-22.00 på Ørbygård: 
Julefest. Pris kr. 250. Kun for medlemmer. Bindende tilmel
ding til Tove, tlf. 26 93 79 89 senest den 1. 12.

SILKEBORG

Onsdag den 6. december: Julefest i Indelukket.

Onsdage den 17. og 31. januar og 14. februar: Klubaften.

SKAGEN

Mandage den 4. december og 8., 15., 22. og 29. januar og 
5., 12. og 19. februar kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.

Torsdage den 7. december og 11. januar og 1. og 15. fe-
bruar kl. 19.00-22.00: Bankospil.

Fredag den 15. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning. 
Sild, grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister, leverpostej, 
kaffe, småkager og musik. Pris kr. 70 for medlemmer. Ikke
medlemmer kr. 150.

Torsdag den 25. januar kl. 19.30-23.00: Danseaften. Pris 
kr. 70.

Fredag den 9. februar kl. 18.00-22.00: Gule ærter, æb
leskiver kaffe og småkager og underholdning. Pris kr. 70. 
Ikkemedlemmer kr. 150.

Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med 
rullepølse og ost. Tilmelding skal ske senest tirsdagen 
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer 
foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er 
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest fem 
dage før på tlf. 20 86 45 54.

SKIVE – VIBORG

Tirsdag den 28. november kl 19.00 på Aktivitetscenteret, 
Odgaardsvej 15A, Skive: Julehygge med fællessang, pak
keleg og luciaoptog. Medbring en pakke til mindst kr. 25. 
Foreningen er vært med gløgg, æbleskiver, te/kaffe og 
småkager. 

Fredag den 19. januar kl. 18.00 på Selchaus Gård, Nord
banevej, Skive: Nytårsfest. Pris kr. 175 for medlemmer, kr. 
225 for ikkemedlemmer. Man må gerne tage en gæst med. 
Prisen dækker to retter mad og underholdning. Drikkevarer 
betales udover. Husk en pakke til mindst kr. 25. Tilmelding 
senest den 9. 1.

Tilmeldinger skal ske til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31, 
med mindre andet er nævnt.  

SLAGELSE

Mandag den 4. december: Julehygge med gløgg og æble
skiver.

Mandag den 8. januar: Nytårsbanko med spisning.

Mandag den 5. februar: Medlemsaften.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at lave ændringer og 
aflysning ved for få tilmeldte. Bindende til og afmelding 
til Aase, tlf. 26 21 70 02 eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

 STEVNS-FAXE

Onsdag den 6. december: Julestue. Husk bindende tilmel
ding.

Alle tilmeldinger skal ske til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 
37 33 eller Inge Lise Petersen, tlf. 25 33 32 17, mail: il
pibstevns@gmail.com.

 

VESTEGNEN

Lørdag den 9. december kl. 14.00-20.00 på Vejlebrosko
len: Julebanko. Pris for medlemmer kr. 100 ekskl. banko
plader. Ekstraspil kr. 15 pr. plade. Prisen dækker mad, to 
genstande og risalamande. Bindende tilmelding den 29. 
11.

Lørdag den 6. januar kl. 13.00-18.00 i Avedøre Kirke: Nyt
årsfest. Pris for medlemmer kr. 225. Dækker let anretning, 
to genstande og champagne og kransekage. Bindende til
melding senest den 27. 12.

Lørdag den 27. januar i Avedøre Kirke: Fødselsdagsfest, 
45 år. Pris kr. 200. Bindende tilmelding senest den 22. 1.

Onsdag den 14. februar kl. 19.00 i Kærbo: Generalfor
samling. Kaffe og brød serveres. Tilmelding senest den 9. 2. 

Tilmelding til arrangementer skal ske til Grete Nilson, tlf. 
71 16 26 20 mandag, tirsdag el. onsdag mellem kl. 18 og 
20.

VORDINGBORG

Mandage den 4. og 11. december og 8., 15., 22. og 29. 
januar kl. 18.45: Banko. Årets sidste bankospil er den 11. 
december. 

BESØG DANSK   
HANDICAP  
FORBUNDS
WEBSHOP PÅ  
VORES  
HJEMMESIDE

www.danskhandicapforbund.dk
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Ungdomskredsen sætter 
fokus på forskellighed med 
ny kalender
Alle kroppe er forskellige, og det er der ingen grund til 
at lægge skjul på. Derfor har Ungdomskredsen lavet en 
årskalender for 2018, som hylder kropspositivismen i en 
tid, hvor både kropsforskrækkelse og mangel på kropslig 
mangfoldighed hersker

En kalender med letpåklædte da-
mer bringer for de flestes vedkom-
mende tankerne hen på et auto-
værksted eller et baglokale på en 
arbejdsplads domineret af mænd.

Idéen til Ungdomskredsens nye 
årskalender har givetvist taget sit 
udspring i de tanker, og kalenderen 
er da også fyldt med letpåklædte 
damer, men idéen bag denne ka-
lender er større end som så. Det 
fortæller næstformand i Ungdoms-
kredsen Zakaria Naser, som er en af 
initiativtagerne bag kalenderen.

”Vi ønsker at støtte op om krops-
positivismen, som stille og roligt 
blomstrer op forskellige steder 
på de sociale medier. I Ungdoms-
kredsen har vi virkelig forskellige 
kroppe, og mange af dem falder 
uden for ’normen’. Det er den 

mangfoldighed, vi ønsker at gøre 
opmærksom på,” fortæller Zakaria 
Naser.

Han er glad for den opbakning, 
som kalenderen har mødt blandt 
kredsens kvindelige medlemmer, 
og opfatter det som en succes, at 
så mange kunne se en mening med 
at stille op som model til projektet.

”Det er meget positivt, at vi kun-
ne finde så mange af vores kvin-
delige medlemmer, som ville være 
med. Det fortæller mig, at vi har 
fat i noget rigtigt og noget vigtigt,” 
lyder det.

Kalenderen er bl.a. sat til salg på 
Dansk Handicap Forbunds web-
shop og kan købes nu. En kalender 
koster kr. 110 plus forsendelse, og 
beløbet går til aktiviteter i Ung-
domskredsen. 

Hvis kalenderen bliver en succes, 
er det ikke utænkeligt, at projektet 
gentages næste år, fortæller Za-
karia. I det tilfælde vil man gerne 
sætte de mandlige medlemmer i 
fokus.

”Hvis vi kan få den nødvendige 
opbakning, så er det klart, at vi ger-
ne vil have de mandlige medlem-
mer med i en kalender. Så er der 
noget for alle,” griner Zakaria.

Kalenderen kan købes via hjem-
mesiden her: dhf.danskhandicap-
forbund.dk/shop 

Af Mads Stampe. Foto: Kristian/Fotovaerk.dk



Industrivej 3A . 6760 Ribe . Telefon 7542 3156
info@ribekarosseri.dk . www.ribekarosseri.dk

Når du vælger Ribe Karosseri, kan vi garantere 
dig en handicapbil, hvor alt er tilpasset dig og 
dine behov. Indretningen tilpasses i samråd 
med dig og efter dine ønsker. Ribe Karosseri 
har mange års erfaring og er specialister i op-
bygning af handicapbiler. Vi sælger og opbyg-
ger alle bilmærker

Husk at du frit kan vælge din opbygger.
Vi leverer over hele landet.

At bygge handicapbiler
er en tillidssag

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

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

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

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk  
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Er det ok, at du er generet af  
din dropfod? 
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Forældrekredsen:
Invitation til 
Familieweekend den 16. 
– 18. marts 2018  
Sted: Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 40, 

Strib, 5500 Middelfart

Tema: Temaet for weekenden er inklusion.  Unge 

mennesker fra forbundets Ungdomskreds vil fortælle 

os om deres erfaringer med inklusion. Børnene bliver 

passet af ”børnepassere”, mens forældrene hører om 

inklusion, stiller spørgsmål osv. I løbet af weekenden 

skal vi også sammen se på, hvad der kan gøres i 

hverdagen, for at vores børn føler sig inkluderede 

og får en god hverdag i både børnehaven og skolen. 

Hvor ser vi forhindringerne? Og hvad skal der til for 

løsninger? Hvordan kan vi lære af hinanden?

Endelig skal vi sammen med børnene lave påskepynt 

og se børneteater.

Vi starter med ankomst kl. 16.00 om fredagen og 

slutter søndag kl. 12.00 med frokost.

Pris: Voksne kr. 400 kr. inkl. kost og logi. Børn kr. 100 

inkl. kost og logi. Der er vand til maden, dog serveres 

et glas vin til aftensmaden samt en sodavand/øl til 

frokosten.

I Brohuset, hvor vi skal bo, men ikke spise, må man godt 

selv medbringe drikkevarer.

Der skal ikke medbringes sengelinned og håndklæder.

Tilmelding: Senest den 15. december 2017 til Gitte 

R. Reckendorff Nielsen, email: gitterrnielsen@

hotmail.com.

I får besked senest den 1. januar 2018, om I har 

fået plads, og hvordan I skal betale. Tilmeldingen er 

bindende! Og det er førsttilmølleprincippet, så skynd 

jer at få jer tilmeldt og få det sat i kalenderen.

26 år i kørestol  
Torben Bach Holm har beskrevet sine 26 år som 

kørestolsbruger. Er du interesseret i at læse om hans 

oplevelser, kan du gøre det gratis ved at sende en mail 

til torben@bachholm.dk, hvorefter du vil modtage 

materialet.

Handicapsæde til 
bilpassager sælges   
Det svenske Turny Evo handicapsæde til 

forsædepassager. Drejer ud og kører ned, så det er let 

at stå af eller at koble sædet på understellet Carony, 

som forvandler bilsædet til en kørestol (se evt. www.

autoadapt.se). 

Kan monteres i en række SUV’er som Ford Kuga, 

Toyota Raw4, Nissan Juke m.fl. og MPV’er som Ford 

Cmax, Ford Galaxy, Mazda 5, Merceds CClass, VW 

Touran, VW Caddy, VW Sharan, Seat Alhambra m.fl. 

Pris: kr. 40.000. Brugt max. 45 gange. 

Nypris: kr. 87.670.

Tlf. 51 22 25 96

Email: jansen@post10.tele.dk

ANNONCE

ANNONCEANNONCE

Vidste du, at webshoppen sælger fx 
regnslag og hudplejeprodukter? 

Gå ind på 
www.danskhandicapforbund.dk

Opfordring til  
medlemmerne
For at Dansk Handicap Forbund hele tiden kan holde 

medlemssystemet ajour, og så vores lokalafdelinger 

samt specialkredse kan sende medlemsrelevante 

tilbud til medlemmerne via mail og derved spare 

mange penge i porto, vil det være en stor hjælp, hvis 

du indsender din mailadresse til forbundets mail:

dhf@danskhandicapforbund.dk

Angiv venligst dit fulde navn og 

adresse i mailen.
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Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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AMSTERDAM, HOLLAND
27. april – 2. maj

-

 

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre 

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5. 

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer 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.

mercasol-antirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på 

tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT 

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

(i depot - 500 kr. ved afhentning). El 

sidespejle. El-p-skive. Fjernbetjent bagklap. Dinitrol be-

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

kørestol fjernbetjent. Blue and me GPS/ telefon. Prisidé: 

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

31 st. tv. 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 70 63, mobil 

40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.

Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
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Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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REJSER

 

 Kom gratis på sommerhusferie

 

Traditionen tro udlåner Odd Fellow Ordenen Søsterloge 
nr. 5, Dr. Margrethe sit sommerhus i Gershøj ved Roskilde 
Fjord – ganske gratis til medlemmer af Dansk Handicap 
Forbund.

Logens sommerhus er handicapegnet, og det udlånes i 
2018 fra uge 16 og til og med uge 42. Tilbuddet går ud 
til en række handicaporganisationer – og herunder Dansk 
Handicap Forbund. Det udlånes én uge ad gangen, og 
det foregår efter først til mølleprincippet, dog gives der 
fortrinsret til forældre med børn i skolernes sommer og 
efterårsferie.

I ansøgning fra private beder logen om oplysninger om 
handicappets art og personens boligforhold.

Ansøgningen skal desuden være logen i hænde senest 
den 17. februar 2018 og skal indeholde:

• i hvilken uge huset ønskes;
• ansøgerens navn og adresse; og
• ansøgerens telefonnummer;
• antal personer

Ansøgning kan sendes pr. mail eller pr. post. Ved postfor
sendelse skal der vedlægges en frankeret svarkuvert. An
søgninger sendt pr. email besvares dog også pr. email.

Alle ansøgere vil få svar på, om deres ansøgning kan imø
dekommes og i hvilken uge, de har fået tildelt sommerhu
set. Ansøgerne får senest svar på deres ansøgning den 18. 
marts 2018. Alle ansøgninger sendes til:

MARGRETHEHUSET 
v/ Lillith Bleibach
Fritidshaven 32
2640 Hedehusene
Mobil: 26 88 15 33
Eller på email: lillith@email.dk 

REJSER

Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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 Spanien/Tenerife

 11.-18. marts 2018

Vestfyns Ferieklub arrangerer ferierejse til Tenerife. Vi 
skal bo på Hotel MarySol i standardlejligheder. Hjælpe
midler kan lejes ved hotellet.

   Pris kr. 8.500 inkl. alle skatter og afgifter, udflugt, halv
pension, transfer til og fra lufthavnen.

   Tilmelding til Vestfyns Ferieklub Lene Hansen, tlf. 24 
66 56 88, mail: rejselene56@gmail.com eller på hjemme
siden www.handicapgrupperejser.dk. 

   For alle rejser med Vestfyns Ferieklub gælder det, at 
der er frivillige ulønnede hjælpere med. Vi har desuden 
altid en assistent eller sygeplejerske med på rejsen. Man 
skal selv sørge for transport til og fra afrejsestederne. Fly
rejser er fra Billund.

 Danmark/Bornholm

 22.-27. maj

Vestfyns Ferieklub arrangerer ferierejse til Bornholm. Vi 
skal bo på Hotel Balka Strand. Vi kører i liftbus fra Berg
holdt i Odense.

   Vi har bussen hele ugen og skal rundt og se øen.

   Pris kr. 6.300 inkl. udflugter, halvpension samt alle af
gifter og skatter.

   Tilmelding til Vestfyns Ferieklub Lene Hansen, tlf. 24 
66 56 88, mail: rejselene56@gmail.com eller på hjemme
siden www.handicapgrupperejser.dk.

   For alle rejser med Vestfyns Ferieklub gælder det, at 
der er frivillige ulønnede hjælpere med. Vi har desuden 
altid en assistent eller sygeplejerske med på rejsen. Man 
skal selv sørge for transport til og fra afrejsestederne. Fly
rejser er fra Billund.

 Grækenland/Kreta

 25. august-1. september

Vestfyns Ferieklub arrangerer ferierejse til Kreta. Vi skal 
bo på Eria Resort. Det er et lille og hyggeligt handicapeg
net hotel, hvor vi har lejet alle værelserne.

   Prisen er endnu ikke fastlagt.

   Tilmelding til Vestfyns Ferieklub Lene Hansen, tlf. 24 
66 56 88, mail: rejselene56@gmail.com eller på hjemme
siden www.handicapgrupperejser.dk.

   For alle rejser med Vestfyns Ferieklub gælder det, at 
der er frivillige ulønnede hjælpere med. Vi har desuden 
altid en assistent eller sygeplejerske med på rejsen. Man 
skal selv sørge for transport til og fra afrejsestederne. Fly
rejser er fra Billund.
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INDMELDINGSKORT

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

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

Navn: 
 
Adresse: 
 
Postnr./By  
 
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. 

 

  Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år) 
Oplys venligst barnets fødselsår og navn: 
  
Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) 
RYK (rygmarvsskadede)

  Amputationskredsen  
    

(underskrift af det nye medlem)

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2018
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁

✁

BRUG VISO 

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 eks
pertise 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. 

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

FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

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 meddelel
ser om adresseændring fra Post Danmark. 

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@danskhandicapfor
bund.dk. 

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ 
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
Email: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndig heder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende 
og handicaporganisationer.

RÅDGIVNING

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. 

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisid
derhjælp eller lignende, står et team af kompetente medar
bejdere  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@danskhandi
capforbund.dk.



Niveaufri adgang til nybyggede 
huse bliver frivillig
Transport, bygnings og boligminister Ole Birk Olesen 
har foretaget en ændring af bygningsreglementet, som 
medfører, at nye enkeltstående familiehuse ikke behøver 
være niveaufri. I første omgang ønskede ministeren også 
at fjerne kravet om toilet i adgangsetagen, det gik han dog 
bort fra

D
A FORSLAGET VAR i høring, 
syntes en del, at det var 
en dårlig ide at fjerne kra-
vet om niveaufri adgang, 

fx Dansk Handicap Forbund, Danske 
Handicaporganisationer, Arkitekt-
foreningen, Landsbyggefonden, 
Ældresagen, Konstruktørforeningen 
og Institut for Menneskerettigheder. 
Blandt støtterne af forslaget var 
fx Forsikring & Pension, DI Byg, og 
Tekniq. 

Efter at have læst høringssva-
rene besluttede Trafik-, Bygge og 
Boligstyrelsen at ændre de nuvæ-
rende krav, så man fremover kan 
nøjes med at anvise, hvor der kan 
skabes niveaufri adgang. ”I praksis 
betyder det, at hvis et enfamilie-
hus ikke har niveaufri adgang ved 
en yderdør i adgangsetagen, skal 
det dokumenteres ved færdigmel-
dingen af byggeriet, at dette kan 
ske på et senere tidspunkt, fx ved 
på en tegning at dokumentere, 
hvor den niveaufri adgang kan 
etableres. Endvidere udgår for-
slaget om afskaffelse af krav om 
wc-rum i adgangsetagen, hvilket 
betyder, at der fortsat vil være 
krav om, at der etableres wc-rum 
i adgangsetagen ved fritliggende 
enfamiliehuse”. (Citat fra ministeri-
ets høringsnotat).

Forringelsen har chokeret med-
lemmerne, som så kravet om ni-
veaufri adgang som en fremtidssik-
ring af fremtidens parcelhuse. 

 Handicap-nyt har stillet mi-
nisteren tre spørgsmål, som 
han besvarede på mail:

1) Hvorfor har du som minister 
foreslået denne ændring, som man-
ge i Dansk Handicap Forbund ser 
som en absolut forringelse? 

”Jeg mener, at bygningsejere, der 
bygger huse til sig selv, skal kunne 
bestemme, hvordan deres bygnin-
ger skal udformes, så længe de 
grundlæggende regler for sikker-
hed og sundhed samt lokalplaner 
overholdes. Derudover mener jeg, 
at det er uhensigtsmæssigt, at huse 
bygges i niveau, og det vil det også 
være i stigende grad i fremtiden 
som følge af ekstremregn. Det er 
desuden væsentligt, at der skelnes 
mellem bygninger, som en privat 
bygningsejer bygger til sig selv, og 
bygninger til almen brug med of-
fentlig adgang.”

2) Hver dag i aviserne kan man 
læse debatindlæg om, at menne-
skerettighederne er under pres og 
bør justeres, da de er gået for vidt. 
Handicapkonventionen beskriver 
i artikel 2 (definitioner) universel 
design, som hentyder til design, som 
kan bruges af alle. Hvad mener du 
om handicapkonventionen og artikel 
2 om universel design set i relation 
til det forslag, du har lagt frem?

”I bygninger med offentlig ad-
gang skal adgangsforholdene na-
turligvis være i orden. Af samme 

grund har jeg tidligere på året 
igangsat udarbejdelsen af en til-
gængelighedspakke for at forbedre 
tilgængeligheden i større bygnin-
ger og offentlige byggerier, hvor 
alle færdes. Tilgængelighedspak-
ken forventes at være udarbejdet 
inden udgangen af 2017.”

3) Ramper er noget, man kan have 
af nød, og de viser tydeligt, at der i et 
hus bor en person med nedsat mo-
bilitet. Hvorimod ingen kan se, hvem 
der bor i et niveaufrit hus. Frygter du 
ikke, at du med lovændringen gør 
dig skyldig i, at landet i de kommen-
de år plastres til med ramper betalt 
af kommunerne?

”Jeg forventer ikke, at der på 
baggrund af de ændrede regler i 
bygningsreglementet vil blive tale 
om, at kommunerne kommer til 
at etablere et stort antal ramper. 
Det skal blandt andet ses i lyset af, 
at ændringerne i bygningsregle-
mentet alene vedrører nybyggede 
fritliggende enfamilieshuse og ikke 
eksisterende byggeri.” 

• Læs høringssvarene på http://

www.ft.dk/samling/20161/

almdel/tru/spm/551/

svar/1413144/1767280.pdf

• Se ministeren forsvare sine 

forslag i en samråd i Folke

tinget. https://www.youtube.

com/watch?v=MeMsrMaJmpk 

Ole Birk Olesen.
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 POLITIKAf Bente Rødsgaard. Pressefoto: Niels Hougaard.



KIM SÆLGER  
JULEKORT FOR  
FORBUNDET 
– og nu er han blevet blikfang på et af dem

Ill
us

tr
at

io
n:

 N
ie

ls
 P

ou
ls

en

30   •   HANDICAP NYT 5 - 2017  

JULEKORT Af Mads Stampe



J
EG MØDER KIM i Lyngby Stor-
center lidt nord for Køben-
havn. Det er fredag formiddag, 
og da jeg kommer gående hen 

imod ham, står en dame ved siden 
af ham og taler med ham. De griner. 
Det ser hyggeligt og nærmest hjem-
ligt ud, den måde, som Kim taler 
med hende på, og den måde han 
sidder på i sin elscooter. 

Jeg finder hurtigt ud af, at det 
ikke er så mærkeligt. For Kim har 
solgt julekort for Dansk Handicap 
Forbund i Lyngby Storcenter i 28 
år, og han kender alle – og alle ken-
der ham.

Kim Kristiansen har solgt jule-
kort, og Handicap-jul dengang det 
eksisterede, for Dansk Handicap 
Forbund i sammenlagt 42 år, og de 
mange år har gjort det til en livsstil 
for supersælgeren.

”For mig er det en livsstil. Jeg har 
gjort det så længe, og jeg bliver 
ved, til jeg skal bæres herfra. Alle 
de historier, jeg har hørt, og de 
mennesker, jeg har mødt; det er 
det, der driver mig til at gøre det. 
Og så selvfølgelig, at jeg støtter 
en god sag,” fortæller Kim, da jeg 
spørger ham, hvorfor i alverden 
han gør det.

Kim bliver 70 år næste år, så det 
er efterhånden nogle år siden, han 
forlod arbejdsmarkedet. Inden da 
arbejdede han som typograf hos 
Novo Nordisk.

I dag sælger Kim julekortene 
fra forbundet fra sin faste plads i 
Lyngby Storcenter på fuld tid. Her 
er han at finde fra omkring midt 
november til den 23. december. 
Før var han også at finde ved Ma-
gasin i indre by i København, men 
efterhånden som der er kommet 
flere år i bagagen, og kroppen ikke 
længere er så mobil, som den tid-
ligere var, har han droppet salget 

ved Magasin, og de sidste knap 
20 år har han kun været at finde i 
Lyngby.

Supersælger – nu med eget 
julekort
Hvert år tjener Kim Kristiansen et 
betragteligt beløb til forbundet, og 
i mange år har han gået under nav-
net supersælgeren på hovedkon-
toret. Og de mange år som trofast 
frivillig supersælger er i år blevet 
honoreret ved, at tegneren Niels 
Poulsen har foreviget Kim på et af 
de julekort, han sælger.

Og den gestus er blevet velmod-
taget hos Kim.

”Det varmer enormt meget, at 
de har fået den idé inde på hoved-
kontoret, og det bliver spændende 
at se, hvordan mine kunder tager 
imod det. Det skal nok blive sjovt,” 
konstaterer Kim.

Ud over julekort sælger Kim også 
til- og frakort, som også er blevet 
fornyet i år. Dem afsætter han ofte 
til de omkringliggende butikker, fra 

hvor han sidder i Lyngby Storcen-
ter. Og det er der en hel bestemt 
grund til, mener Kim.

”Jeg sidder ikke og råber op og 
går for tæt på folk. Det tror jeg 
godt, folk kan lide, og derfor har jeg 
mange faste kunder, der kommer 
tilbage år efter år,” fortæller han.

Den tilgang til salg har gjort, at 
han er den eneste sælger, der får 
lov at komme i Lyngby Storcenter.

”Jeg spørger hvert år, om jeg må 
få lov at komme ind og sælge mine 
julekort, og hvert år giver de mig 
lov. Det er jeg meget glad for, for 
jeg nyder virkelig juletiden og alle 
de mennesker, jeg møder og taler 
med,” siger Kim.
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Kim har solgt julekort for Dansk Handicap Forbund i 43 år. Han betegner selv den frivil
lige sælgertjans som en livsstil, og de mange år som julesælger har kastet mange gode 
historier og venner af sig, og derfor bliver han ved, til han skal bæres herfra

PRISLISTE
• Fem julekort – de fire gamle 

kendinge og et eksklusivt Kim
julekort: kr. 50.

• Til og frakort – ark med 18 stk.: 
kr. 30.



BLEV UDDANNET PÅ 
TRODS AF SIN FAR

J
OHNNIE GYAMFI YEBOAH 
klatrer op på den høje kon-
torstol foran computeren på 
sit kontor i skoleforvaltningen 

i Dormaa Kommune en dagsrejse 
fra hovedstaden Acra i Ghana, hvor 
han holder styr på statistik og regi-
strering af kommunens lærere. Et 
kontorjob milevidt fra den karriere, 
hans far insisterede på passede til 
Johnnies handicap.

”Jeg skulle bare lære at repa-
rere sko, mente min far, som tog 
mig ud af skolen efter kun 6 år,” 
fortæller Johnnie, som i dag er 59 
år. Johnnie Gyamfi Yeboah havde 
imidlertid et godt hoved og højere 
ambitioner. Han ville videre med 
sin uddannelse, selvom det var op 
ad bakke – og hans far gjorde alt 
for at tage modet fra ham.

”Så jeg måtte selv tage kampen 
op,” fortæller han. Da det endelig 
lykkedes Johnnie Gyamfi Yeboah 
at få et legat fra regeringen, så han 
kunne fortsætte sin skolegang, var 
der gået så mange år, at mange af 
hans klassekammerater allerede gik 
på universitetet. Selvom det nu er 
årtier siden, er det stadig med skuf-
felse og sårethed i stemmen, når 
Johnnie fortæller, hvordan hans far 
modarbejdede ham og forskelsbe-
handlede Johnnie og hans søskende: 

”Jeg fik absolut ingen støtte af 
ham. Min far købte ikke engang en 
lille bitte boks til mig, da jeg skulle 
starte på skolen, til de få ting, jeg 
havde. Jeg fik så lov til at lægge 
mit tøj – dvs. de tre trøjer, jeg eje-
de, i en af mine venners stålkuffer-
ter. Han skulle på samme kostskole 

som jeg og lod mig få plads i hans 
kuffert. Der lå hans tøj i den ene 
side, og mit, som fyldte meget lidt, 
i den anden side,” fortæller han. 

Selvom jeg havde fået et legat 
af regeringen, var der stadig nogle 
småudgifter, som jeg havde brug 
for penge til. Selv de små ting, ville 
min far ikke betale. Han havde ikke 
råd, sagde han. Og min mor tjente 
ingen penge. Så jeg var tvunget til 
at tage af sted uden nogen form for 
støtte fra mine forældre,” fortæller 
Johnnie. 

Det blev Johnnies yngre søstre, 
som hjalp ham igennem økono-
misk. De solgte grøntsager fra de-
res køkkenhave og fik på den måde 
skrabet lidt penge sammen, som 
Johnnie fik til at købe helt nødven-
dige småting som kladdehæfter, 
blyanter og sæbe.   

Børn med handicap bliver 
stadig overset af familien
I dag er Johnnie en af de stærkeste 
lokale forkæmpere for mennesker 

På trods af stor modstand fra sin far, lykkedes det Johnnie 
Gyamfi Yeboah, som bor i Ghana, at gennemføre sin sko
legang og få job i en skoleforvaltning, fremfor at reparere 
sko på gaden  

Johnnie Gyamfi Yeboah kæm
per for rettigheder for menne

sker med handicap i Ghana.
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ULAND Af Hanne Selnæs. Foto: Mike Kollöffel
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med handicap – og ikke mindst de-
res ret til uddannelse. Lige nu som 
aktiv i handicapbevægelsens initia-
tiv for at få alle børn i skole.  

”Selv i dag, hvis en familie har 
to børn – et med handicap og et 
uden, så ignorerer de helt barnet 
med handicap og fokuserer al 
deres opmærksomhed på barnet 
uden,” siger Johnnie, som derfor 
går i radioen, holder møder i lands-
byer og lokalsamfund for at ændre 
holdningen til børn med handicap: 
”Vi fortæller dem, at de skal sende 
alle deres børn i skole. Alle børn er 
lige, og de skal ikke gøre forskel på 
dem, uanset om de har et handicap 
eller ej,” siger Johnnie, som bor 
i den frodige Dormaa kommune, 
som er rig på kakao, tømmer og 
guld, en dagsrejse fra hovedstaden 
Accra tæt på grænsen til Elfen-
benskysten.

Ved siden af sit fuldtidsjob er 
Johnnie lokalformand for både 
Dansk Handicap Forbunds søster-
organisation i Ghana, GSPD, og for 
handicapbevægelsens paraplyorga-
nisation, GFD. Den første blev dan-
net i 1984, mens paraplyen blev 
oprettet i 2009 med stor støtte fra 
Danida og den danske handicapbe-
vægelse i et projekt, som forbun-
det er aktiv deltager i.

”Det gik jo op for os, at vores be-
kymringer ikke blev delt af andre. 
Vores sag var udelukkende vores 
sag. I hele Ghana var der ikke an-
dre, der bekymrede sig om os. De 
inkluderede os ikke, når de lavede 
planer. De besluttede hen over 
hovedet på os. Der manglede ram-
per ved offentlige bygninger, der 
blev set ned på os. Vi blev opfattet 
som andenrangsborgere,” fortæller 
Johnnie.

Mange af de problemer eksi-
sterer fortsat. Men på ét punkt er 
der sket en mærkbar ændring i 
opfattelsen i de kommuner, hvor 
bevægelsen med dansk støtte har 
arbejdet allermest på at skabe en 
holdningsændring. Nemlig når det 
gælder overtro. 

”Da vi startede, var overtro me-
get udbredt. Folk troede, at hvis 
du blev født med et handicap, så 
skyldtes det en forbandelse, der 
var kastet på familien,” forklarer 
Johnnie.

”Så vi overvejede alle disse ting, 
som er fælles for os med handicap, 
og besluttede, at vi havde brug for 
at gå sammen i en stærk organi-
sation, som kan kæmpe for vores 
rettigheder. Derfor skabte vi GFD, 
som er paraplyorganisationen her i 
Ghana,” siger Johnnie. 

Kvinder med handicap er de 
fattigste
 Hvis man er kvinde og har et han-
dicap, er udfordringerne for alvor 
til at tage at føle på. I Ghana er 
hele 95 procent af kvinder med 
handicap ifølge Johnnie analfabe-
ter, fordi deres forældre ikke sørger 
for, at de kommer i skole. 

”Traditionelt har der ikke været 
så stort fokus på piger og ud-
dannelse i Ghana. Den generelle 
opfattelse i mange familier var, 
at piger, de skal bare giftes, og så 
tager manden sig af hende. Derfor 
var der ingen grund til, at familien 
skulle bruge penge på en kvindes 
uddannelse,” siger Johnnie. 

”Men her er der sket noget, så 
i dag ved vi godt, at det også er 
vigtigt, at piger får en uddannelse. 
Men når det handler om kvinder 
med handicap, så er der ikke den 
forståelse. Derfor er deres ud-
dannelsesniveau meget lavt, og 
det er meget vanskeligt 
for dem at få 
et job, så 
de kan 
klare 
sig 

selv,” tilføjer Johnnie Gyamfi Ye-
boah.

Samtidig er det svært for kvinder 
med handicap at finde en mand. 
Mændene kommer gerne i smug 
i ly af natten og lover dem gifter-
mål og kærlighed, men om dagen 
ignorerer de dem og skammer sig, 
fortæller Johnnie, som selv har tre 
børn og tidligere var gift i mange 
år. 

”Når først kvinden er blevet 
gravid og har født, mister manden 
som regel interessen, og kvinden 
står alene med børnene. Det har 
jeg oplevet flere gange. Det er et 
problem over hele landet. Kvinder 
med handicap er ofte enlige og 
meget, meget fattige, når de står 
uden job, uden ægtemand –  eller 
andre der kan hjælpe dem øko-
nomisk,” slutter Johnnie Gyamfi 
Yeboah

Handicapbevægelsen i Ghana 
har derfor også fokus på at ud-
danne kvinderne, så de kan klare 
sig selv og deres børn, og kæmper 
politisk både lokalt og nationalt for, 
at kvinder med handicap får støtte 
til at uddanne sig eller få en forret-
ning op at stå. 
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AT REJSE ER AT LEVE 
– også som kørestolsbruger

A
T REJSE ER at leve skrev 
H.C. Andersen i Mit Livs 
Eventyr fra 1855. I dag er 
det ikke kun sømænd og 

samfundets top, det er forundt at 
komme til de fremmede lande. Den 
årlige ferierejse betragtes af mange 
som noget nær en selvfølge, og for 
manges vedkommende er ferie lig 
med en chartertur sydpå.

Sådan var det også for mig, indtil 
jeg for 20 år siden blev rodet ind 
i en trafikulykke, brækkede nak-
ken og blev kørestolsbruger. Selve 
overgangen fra meget aktiv til et 
liv i kørestol var egentlig ganske 
nem. Heldigvis havde jeg, efter et 
halvt år med genoptræning i Vi-
borg, opnået så meget førlighed, at 
jeg kunne klare mig med minimal 
hjælp derhjemme. Det forudsatte 
dog, at mine omgivelser var indret-
tet til mine behov.

En ting havde dog ændret sig 
ganske markant. Den spontanitet, 
der før ulykken gjorde, at der ikke 
var langt fra tanke til handling, var 
ganske forsvundet. Jeg var blevet 
meget afhængig af, at alt skulle 
planlægges i forvejen, og at jeg 
kunne forudse alt, hvad der kunne 
ske. Jeg var kort sagt blevet tryg-
hedsnarkoman.

Derfor var alle planer om at rejse 
sydpå meget fjerne de første 12 år 
med handicap. Lysten var der, men 
alene tanken om alle de problemer, 
der kunne opstå på en charterrejse, 
skræmte mig så meget, at jeg drop-
pede ideen. Samtidig har jeg aldrig 
brudt mig om, at min familie skulle 
agere hjælpere for mig. 

Rejser med Aalborg afdeling
Det var først i 2009, jeg lod mig 
overtale til at tage med min lokale 
afdeling til Malaga.  Aalborg afde-
ling havde tradition for at arrangere 
en årlig tur sydpå, hvor der også 
var hjælpere med, så man kunne 

rejse, også selvom man havde stort 
behov for hjælp. Året efter gik 
turen til Kreta, men derefter holdt 
afdelingen op med denne form for 
rejser. Det blev efterhånden for 
dyrt for afdelingen at arrangere 
rejser med mange hjælpere, og det 
var ikke længere muligt at finde 
nogen, der ville påtage sig det 
store arbejde og ansvar, det er at 
arrangere rejserne.

Efter de to ture med Aalborg af-
delingen var jeg blevet noget opsat 
på at komme af sted det efterføl-
gende år. Mange afdelinger i Dansk 
Handicap Forbund arrangerer rejser 
hvert år, men jeg kunne ikke finde 
nogen, der tilbød den hjælp, som 
jeg havde behov for.

Jeg kiggede også på de rejser, 
der blev udbudt af diverse firmaer, 
der har specialiseret sig i handicap-
rejser, men priser på over 20.000 
kr. for en uge forekom mig noget 
dyrt.

Alternativt tænkte jeg på at be-
tale en for at ledsage mig på en 
rejse, men den løsning ville også 
blive meget dyr.

Rejser med Vestfyns 
Ferieklub
Heldigvis spurgte en af mine ven-
ner mig, om ikke det var en ide 
at spørge Lis, om der skulle være 

Som kørestolsbruger gælder det om at turde tage af sted 
og komme væk fra hjemmets fire vægge. Men hvis man 
er tryghedsnarkoman, er det ikke let. Heldigvis arrangerer 
Vestfyns Ferieklub charterrejser til sydens sol, hvor der ta
ges hensyn til, at deltagerne har et handicap 

Af Peter KlitgaardREJSE 



plads på en af Vestfyns Ferieklubs 
ture. (Lis var den daværende for-
mand for ferieklubben).

Jeg havde godt nok hørt om Vest-
fyns Ferieklub, men jeg havde en 
forestilling om, at det nok var lige-
som de andre afdelingsrejser.

Allerede samme dag kontaktede 
jeg Lis, og heldigvis var der plads 
på en tur til Mallorca i september 
måned med afrejse fra Billund. Det 
var med nogen spænding, jeg kørte 
til Billund på selve afrejsedagen, og 
allerede ved ankomsten blev jeg 
modtaget af de frivillige hjælpere, 
der sørgede for, at både jeg og min 
baggage kom ind i afgangshallen. 
Vi tjekkede ind i samlet flok. Vi var 
12 personer med handicap og otte 
hjælpere, og det var tydeligt, at 
man havde prøvet det før.

Vi blev hjulpet ombord i flyveren 
af personale fra lufthavnen samt 
med assistance af vores egne hjæl-
pere. Der blev sørget for, at alle sad 
godt, og hjælperne blev fordelt, så 
de var nemme at komme i kontakt 
med i flyet.

Vel ankommet til Mallorca var det 
lufthavnspersonalet, der sørgede 
for, at vi kom ud af flyet. Den ene-
ste forskel fra hjælpen i Billund var, 
at det her foregik med store arm-
bevægelser og højlydt diskussion. 
Men det er åbenbart sådan, man 
gør sydpå, for det har været det 
samme, hver gang jeg har rejst.

En liftbus kørte os til hotellet, 
hvor vi blev fordelt på værelserne, 
og alle rejsedeltagerne fik tildelt 
en fast hjælper for resten af turen. 
Selve opholdet var, som ferier syd-

på er. Sol, afslapning, sightseeing, 
alt for megen mad og rigeligt med 
kold væske (det var jo varmt), og 
alt for hurtigt var der gået en uge.

Turen hjem var ligesom udrejsen 
bare i omvendt rækkefølge, og 
meget sent lørdag aften ankom vi 
godt trætte til Billund. Igen blev 
der taget hånd om os. Det blev sik-
ret, at alle fik deres eget habengut 
med hjem, og der blev brugt tid på 
at sige farvel til hinanden.

Senere er det blevet til mange 
rejser med Vestfyns Ferieklub. De 
seneste under ledelse af Lene 
Hansen, der blev ny formand for 
klubben. Det er også hende, man 
kontakter, hvis man vil med på en 
tur.

Rejserne bliver altid annonceret i 
Handicap Nyt på siderne ”Det sker 
i DHF”.

Du kan læse meget mere om 
Vestfyns Ferieklub på www.han-
dicapgrupperejser.dk. Formand og 
kontaktperson er Lene Hansen, tlf. 
24 66 56 88, E-mail: rejselene56@
gmail.com 

Se også rejser side 27.

Tv ses Peter Klitgaard, i midten Lis Due 
Lund fhv. formand for Vestfyns Ferieklub 
og Susanne Clausen, som sammen nyder 
både vejret og hinandens selskab.  (Pri
vatfoto).

Det er altid hyggeligt at 
være syd på og få ladet 
batterierne op. Fra ven
stre ses Peter Klitgaard 
og Erik Jørgensen. (Pri
vatfoto).

HANDICAP NYT 5 - 2017   •   35



Pompeji – byen der forsvandt 
og genopstod som verdensarv

Mærk Pompeji og lev
- en drengedrøm gik i opfyldelse

I 
SYDITALIEN CA. 25 km fra Napoli 
befinder byen Pompeji sig. Byen 
er verdensberømt og er på Une-
scos liste over verdenskulturarv.  

Den 24. august ved middagstid i 
år 79 efter Kristus kom vulkanen 
Vesuv i et udbrud, som varede i 
to dage. Man mener, at der boede 
20.000 mennesker på det tidspunkt 
i byen. Der var både rige og fattige, 
som ernærede sig ved handel med 
landbrugsvarer. Byen var tæt be-
folket og havde ca. 500 atriumhuse 
for velstående borgere og ca. 600 
toetages småhuse for de fattige. 

Forfatteren Plinius den Yngre 
oplevede katastrofen fra sin 
hjemby Misenum, som lå 25 km 

mod vest, og han har i breve be-
skrevet ulykken indgående. Han 
skriver fx: ”Der rejste sig en sky, 
men når man betragtede den på 
lang afstand, var det umuligt at 
afgøre, fra hvilket bjerg den kom. 
Først senere fik vi at vide, at det 
var Vesuv. Skyen mindede i facon 
mest om en pinje, idet den nem-
lig steg op som en høj stamme, 
bredte sig ud ligesom med grene, 
formentlig fordi den blev drevet 
i vejret af en kraftig eksplosion – 
men så efterhånden mistede sit 
tryk, eller af sin egen vægt blev 
tynget ud i bredden for derpå at 
gå i opløsning. På sine steder var 
skyen hvid, andre steder snavset 

eller grumset, alt efter om den 
førte jord eller aske med sig op i 
luften”. 

Hvad han var vidne til på for-
holdsvis kort afstand var, at Vesuv 
sprøjtede tonsvis af pimpsten, 
aske, lava og svovlgasser ud, som 
primært faldt ned over byen Pom-
peji.  Ca. 2000 indbyggere nåede 
ikke at flygte og blev indkapslet i 
cement og er på den måde forevi-
get i deres dødsøjeblik. Udgrav-
ningerne har stået på af mange 
omgange fra 1763 og til vore dage, 
og man er ikke færdig. I dag er det 
et yndet turistmål i Italien.

Af Bente Rødsgaard

J
EG VAR VIST otte eller ni år, da 
jeg første gang hørte om Pom-
peji. Og siden da har jeg haft 
drømmen om at opleve denne 

velbevarede romerske by. Men først 
nu kan det rent fysisk lade sig gøre. 

Den 3. december 2016 åbnede man 
nogle handicapegnede ruter gen-
nem byen. Dét måtte jeg se!

Bump og omveje
Lykkedes det? For mig, ja. Men for 
nogle vil der være for smalt enkel-
te steder. Store dele af turen fore-
går på befæstet sti. Og man undgår 
ikke bump og lidt omveje. Ruterne 
er oplyst til at være 3,2 km og stort 
set sammenhængende. Men det er 
de ikke 100 procent. Et enkelt sted 
tvinges man 10-12 meter ud over 
en romersk stenbelægning, som 
efter datidens målestok var det yp-
perste af en vej. Men for nutidens 

brugere af rollatorer, kørestole 
og stokke vil det stykke være en 
udfordring. Men giver man sig tid, 
lykkedes det formentlig for de fle-
ste. Alternativt kan man vende om 
og gå den lange vej til den anden 
indgang og herfra tage den anden 
halvdel.

Italienerne har tydeligvis fravalgt 
en handicapegnet løsning hist og 
pist. Om det skyldes uvidenhed, 
forglemmelse, eller om vi med et 
handicap også skal mærke romer-
byens bump som alle andre? Jeg 
kender ikke svaret på det spørgs-
mål. Jeg benyttede min kørestols-
traktor, SwissTrac, som også her 
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var meget nyttig. Men den var ikke 
nødvendig, da det kan lade sig gøre 
i manuel eller elektrisk kørestol at 
færdes der, men det kræver fysisk 
udfoldelse, og som sagt er vejene 
ikke uden bump. Der var rigeligt 
at se på ruterne. Jeg følte mig ikke 
begrænset af de udstukne ruter. 
Jeg kunne sagtens få tilfredsstillet 
min nysgerrighed. Vi blev mætte 
af oplevelser, inden alle ruter var 
tilbagelagt. Så vi sprang den sidste 
del over.

Information
Italienske museer er lige så dårlige 
til at informere sine gæster med 
handicap, som museerne er det i 
Danmark. Til gengæld er italienere 
altid flinke, udadvendte og op-
mærksomme på andres behov. Og 
som ofte i Italien må man lige selv 
søge lidt for at finde ud af tingene 
– og så lykkedes det.

Hvis vi havde været i Tyskland el-
ler Sverige, var vi blevet informeret 
tydeligt om en omvej, der skyldtes 

en midlertidig restaureringsopgave. 
Men det sker hverken i Italien eller 
herhjemme.

Jeg stødte ikke på andre køre-
stolsbrugere blandt de tusinder 
af andre besøgende. Og varmen 
gjorde åbenbart, at det ikke var 
nødvendigt for mig at træde af på 
naturens vegne. Jeg fik derfor ikke 
afprøvet handicaptoiletterne.

GODE RÅD TIL ET 
 BESØG I POMPEJI

Mød op ved åbningstiden, så 

den værste strøm af turister 

og hede begrænses. Og mens 

parkeringsmulighederne sta-

dig eksisterer.

Kørestolsbrugeren skal ved 

billetkøb gå op mod kontrol-

lørerne og spørge om, hvor-

dan man forholder sig. Lad 

det øvrige selskab stille op i 

køen. Efter nogen snak frem 

og tilbage på den italienske 

facon, så hjælper de beredvil-

ligt dig og din ledsager gratis 

ind foran alle andre. Husk 

at få et kort over stedet, der 

også angiver ruterne.

Hotel: Vi boede på Resort 

Bosco De Medici i nærheden, 

som er et meget lækkert fire-

stjernet sted, og vi nød også 

den yderst lækre restaurant 

meget tæt på. Vi syntes, at vi 

fik meget for pengene!

Baggrund:

På www.pompeiisites.org kan 

man læse, at Pompei har et 

program ved navn "Pompei per 

tutti" (Pompei for alle) med 

det mål, at denne verdenskul-

turarv skal være for alle. Sam-

tidig er man meget opmærk-

som på at bruge materialer, 

som ikke er skadelige for byg-

ningerne, og som er æstetiske 

og let kan fjernes igen.

Anders J. Andersen fandt dele af 
ruten en smule besværlig.
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HJÆLPEMIDLER 

SPOT PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

H
JÆLPEMIDLER ER BLANDT 
de fem områder, vi oftest 
rådgiver om i forbundet. 
Sagerne handler typisk 

om, at det er blevet sværere at få 
bevilget et hjælpemiddel, som er 
helt individuelt tilpasset, og at man 
ofte tilbydes et billigere standard-
produkt. Det virker også som om, 
at det er meget vilkårligt, hvilken 
faglig ekspertise, der er til stede i 
de enkelte kommuner. Et eksempel 
kan være bevilling af kørestol, hvor 
henvendelsen drejer sig om fysisk 
ubehag eller utryghed ved produk-
tet, men hvor kommunen mener, 
at produktet er godt nok. En række 
sager peger på, at der mangler for-
ståelse for, hvor vigtigt det er at få 
det rigtige hjælpemiddel, hvis man 

skal kunne fungere i hverdagen og 
undgå at ens funktionsnedsættelse 
forværres. 

Fælles fodslag mellem bru-
gere og fagpersoner
Vores oplevelse af problemer med 
afspecialisering, standardisering og 
pres på den individuelle vurdering 
har ført til, at forbundets social- og 
arbejdsmarkedspolitiske udvalg 
har ønsket at sætte særligt fokus 
på området. Derfor startede vi, i 
forbindelse med Folkemødet 2017, 
med et møde med Ergoterapeut-
foreningen, da det jo er deres med-
lemmer, som typisk er involveret i 
hjælpemiddelformidlingen lokalt. 
Ergoterapeutforeningen kunne 
nikke genkendende til flere af vo-

res betragtninger og meldte ud, at 
den gerne ville indgå i en dialog 
om, hvordan vi oplever hjælpemid-
delformidlingen lokalt. Vores med-
lemmer og ergoterapeuterne har 
den fælles interesse, at vi ønsker 
en hjælpemiddelformidling af høj 
kvalitet, også selvom der er pres 
på kommunernes økonomi. På bag-
grund af de fælles drøftelser, blev vi 
enige om, at DHF skulle gennemføre 
en brugerundersøgelse af, hvordan 
vores medlemmer oplever området. 

Eksempler på udfordringer
Undersøgelsens interviewpersoner 
fortæller, at hjælpemidlet udgør 
’deres arme og ben’. Netop derfor 
er det forbundet med stor utryg-
hed, når man skal søge om et nyt 

Rådgivningen i Dansk Handicap Forbund får ofte spørgs-
mål om hjælpemidler. De mange spørgsmål viser, at det 
halter med den individuelle vurdering i kommunerne, 
og at flere får bevilget standardprodukter. Derfor har vi 
i efteråret gennemført en brugerundersøgelse på områ-
det i tæt dialog med Ergoterapeutforeningen

Af Jeppe S. Kerckhoffs
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SPOT PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Undersøgelsen med titlen: ’Bru

gerundersøgelse af hjælpemid

delformidlingen’ er gennemført 

i efteråret 2017 af Cand.Scient.

Soc. Line Nykjær Johansen.

Undersøgelsen kan læses på 

Dansk handicap Forbunds hjem

meside.

hjælpemiddel. Hvis ikke der tages 
hensyn til selv de mindste detal-
jer, så er resultatet, at hjælpemid-
let ikke bliver brugt, og borgeren 
står tilbage med et udækket be-
hov. Mens der er stor tilfredshed 
med hjælpemiddelformidlingen, 
når en ergoterapeut (og dermed 
specialiseret faglighed) er involve-
ret, halter det til gengæld meget 
med opfølgning i de enkelte sager, 
når først hjælpemidlet er bevilget. 
Vi kan også se eksempler på, at 
man får bevilget billigere produk-
ter ved genbevilling, og at der ofte 
henvises til økonomi i disse til-
fælde.  Det generelle billede i un-
dersøgelsen er, at flere svarer, at 
de oplever at få bevilget hjælpe-
midler, som er dårligt tilpassede. 

På den baggrund har en betydelig 
andel valgt at benytte fritvalgsord-
ningen og købe selv, men da dette 
kræver egenbetaling på en del af 
beløbet, rammer det socialt skævt, 
og brugere med få ressourcer 
risikerer at sidde tilbage med et 
produkt af dårlig kvalitet til skade 
for deres funktionsnedsættelse. 
Det er samtidig tankevækkende, at 
en meget stor andel af brugere har 
været nødt til at klage og en me-
get høj omgørelses- og hjemvis-
ningsprocent viser, at der generelt 
er udfordringer med administratio-
nen af området. 

Behov for politisk indsats
Det har været meget værdifuldt 
at få belyst hjælpemiddelformid-

lingen, set med brugernes øjne, 
og det har givet os nogle meget 
præcise indikationer på, hvad der 
har betydning i formidlingen af 
hjælpemidler. Forbundets social- 
og arbejdsmarkedspolitiske udvalg 
har den holdning, at bevillingen 
af den rigtige hjælp fra starten er 
en investering, der betaler sig. I 
det perspektiv arbejder udvalget i 
øjeblikket videre med undersøgel-
sens resultater, og vi er i tæt dialog 
med Ergoterapeutforeningen om 
at bidrage til en politisk proces, 
som er nødvendig for at få løftet 
kvaliteten af området til gavn for 
både brugerne og samfundet som 
helhed. 

Hjælpemidler er nødvendige og skal 
passe til ens behov. Foto Colourbox.
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Ny varslingsordning på 
14 uger i visse typer 
af klagesager

I 
DE SENERE ÅR har der været 
stort pres på handicapområdet, 
og det har i mange tilfælde ført 
til frakendelser eller nedsæt-

telse af den hjælp, medlemmerne 
er bevilget. Det er voldsomt indgri-
bende at få frakendt sin hjælp, og 
mange klager i den situation over 
afgørelsen. Men klager i forhold til 
serviceloven har som udgangspunkt 
ikke opsættende virkning, og derfor 
træder afgørelserne fra kommu-
nerne i kraft med det samme. Det 
har meget store konsekvenser, for 
selvom ankeinstansen senere giver 
medlemmet medhold i klagen, så 
har man stået uden hjælp i den 
mellemliggende periode, og Dansk 
Handicap Forbund har gentagne 
gange gjort politikerne opmærk-
somme på, at der bør indføres op-
sættende virkning i disse tilfælde. 

Ny varslingsordning er et 
skridt fremad
Med revisionen af serviceloven 
indføres der nu for visse para-
graffer opsættende virkning i en 
’lightudgave’. På voksenområdet 
gælder det BPA efter §§ 95 og 96, 
kontaktpersoner efter § 98 samt 
bilstøttereglerne efter § 114. På 
børneområdet drejer det sig om 

særligt dag- og klubtilbud efter 
§§ 32 og 36 samt dækning af 
tabt arbejdsfortjeneste efter 
§ 42. Reglerne træder i kraft 
1. januar 2018.

Konkret er ordnin-
gen udformet som en 
varslingsordning, der 
betyder, at en kom-
munes afgørelse 
på de ovennævnte 
ordninger først får 
virkning efter 14 
uger. Ambitionen 
fra lovgivers side 
er, at alle klage-
sager skal være 
færdigbehandlede 
inden udgangen af 
de 14 uger, og An-
kestyrelsen indfører 
i den forbindelse 
en ’fasttrackordning’, 
som gør, at tidsfristen 
gerne skulle bliver 
overholdt. Sker det 
ikke, vil Ankestyrelsen 
så i det enkelte tilfælde 
skulle vurdere, om der kan 
tillægges opsættende virk-
ning, og fristen dermed kan 
forlænges, til der ligger en en-
delig afgørelse.

En stor udfordring for mange medlemmer er, at en fra
kendelse af hjælp træder i kraft med det samme – også 
selvom man er uenig i afgørelsen, klager og senere får ret. 
Men nu betyder en ny varslingsordning, at der sættes en 
bremse ind i visse sagstyper

Af Jeppe S. Kerckhoffs
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Hvad betyder det for os som 
borgere?
For borgeren betyder de nye regler, 
at man er mindre udsat for pludse-
lige frakendelser af sin hjælp på et 
tvivlsomt grundlag. Samtidig risike-

rer man ikke at miste sin hjælp før 
efter de 14 uger, hvor klagen gerne 
skulle være færdigbehandlet.

Men det er vigtigt, at vi som bor-
gere er opmærksomme på reglerne 
– særligt hvis en kommune ’glem-
mer’, at visse afgørelser er omfattet 

af varslet, eller kommunen er 
lang tid om at genvur-

dere sagen, når 
man har 

klaget. 

Ifølge lovbemærkningerne har 
kommunen med de nye regler to 
uger til genvurdering. Og det kan vi 
være bekymrede for, om de i alle 
tilfælde vil overholde. Ankestyrel-
sen har otte uger til at behandle 
klagesagen. 

Få rådgivning
Som borger skal du være opmærk-
som på det nye varsel, hvis du 
efter 1. januar får frakendt hjælp 
efter servicelovens §§ 32, 36, 42, 
95, 96, 98 og 114. Skulle der opstå 
tvivl om de nye regler i forhold til 

din sag, så kan du søge rådgiv-
ning hos forbundets rådgiv-

ningsteam på hovednum-
meret 39 29 35 55 eller 

mail: social@dansk-
handicapforbund.dk

Foto: Colourbox. Forældre til børn 
med handicap bør være opmærk

somme på den nye varslingsregel. 
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af Bente Rødsgaard. Foto: Colourbox.ANMELDELSE 

Fru Magnusson rydder op
Kunsten at få orden i et helt livs ting

F
RU MAGNUSSON HAR selv 
engang ryddet op i sine for-
ældres lejlighed. Moderen var 
død, og faderen skulle flytte til 

en mindre bolig.  Heldigvis var mo-
deren gået i gang med at rydde op. 
Fx var der små sedler om, hvem der 
skulle have hvad. Sedler, der ikke var 
tilegnet de pårørende, men moderen 
selv, men de viste sig at være en god 
hjælp, fx skulle et museum have en 
gammel uniform, og der var påsat 
en lille seddel om, hvem man skulle 
kontakte på museet.

Det var inspirerende for forfatte-
ren, som har flyttet 17 gange i sit liv 
og nu er i gang med at rydde op for 
sidste gang. 

Få et enklere hjem
Fordelen ved at rydde op er, at man 
får et enklere hjem, så man ikke skal 
bruge så meget tid på at støve af og 
holde orden og i stedet koncentrere 
sig om at leve sine sidste år fuldt 
ud. Den sidste oprydning er ifølge 
forfatteren ikke noget sørgeligt, 
men en mulighed for at skille sig 
af med unødvendige ting for at få 
hverdagen til at fungere bedre og 
sige pænt farvel til ting, som ikke 
er nødvendige for én længere. Når 
man har levet et langt liv og har 
haft både mand og børn, så vokser 
mængden af ejendele og pludselig 

en dag, så er det alt for meget.
”Det kan komme som lyn fra en 

klar himmel. En gæst sender afbud 
til et weekendbesøg eller en mid-
dag, og du opdager, at du bliver let-
tet i stedet for skuffet. Du er ganske 
enkelt for træt til at forberede deres 
besøg. Problemet er, at der for me-
get at holde styr og orden på. Så er 
det på tide at ændre levevis. Tage 
fat på den sidste oprydning," skriver 
hun i bogen.

Gamle mennesker rejser ikke så 
meget, som da de var yngre, så det 
er oplagt at rydde ud, mens tid er, 
når de alligevel er så meget hjem-
me. Et andet argument er, at det er 
overvældende for dine pårørende 
at rydde op efter dig, og mange ting 
kan blive smidt ud, fordi det skal gå 
stærkt. Ting som andre kunne have 
haft gavn af.  

Start med tøj
Hun fraråder, at man begynder med 
fotografier og personlige breve, da 
det er svært, og minder kan vælte 
ind over en på både behagelig og 
ubehagelig vis. Ifølge hende skal 
man starte med at rydde op i sit 
tøj og skille sig af med alt det, man 
ikke kan passe, ikke klæder en 
længere osv., noget kan gives væk 
til børn eller børnebørn, hvis de er 
interesseret i vintage tøj, andet kan 

sælges eller bare gives væk til en 
genbrugsbutik. Det samme gælder 
bøger, især kogebøger, da enlige æl-
dre ikke laver så meget mad, som da 
de levede med deres familie.

Arbejdet med at rydde op for sid-
ste gang er tidskrævende ifølge for-
fatteren, og hun anbefaler, at man 
starter med loft, kælder og køkken-
redskaber, hvor mange vil erfare, at 
de har mange ting, som de helt har 
glemt, at de havde. Et godt tip er at 
oplyse sine børn eller børnebørn 
om, hvad du er i færd med. Måske 
vil de hjælpe, og måske vil de have 
nogle af tingene. Ikke mindst børne-
børn, som lige er flyttet hjemmefra. 
Husk at fortælle dem en lille histo-
rie om tingene, såsom ”dugen fik 

En dag dør vi, og når vi er døde, så skal andre rydde op i alle 
vores ting.  Det kan blive meget svært for vore pårørende, 
fordi vi hober ting op i løbet af et helt liv. Det at rydde op 
for sidste gang, det har en svensk kunstner skrevet en lære
rig og livsklog bog om. Bogen er både letlæst og tankevæk
kende, og man får helt lyst til at rydde op. Forfatteren er 
kunstner, enke og mor til fem børn og har også børnebørn. 
Hun er ”mellem 80 og hundrede år,” skriver hun

Bogen er oversat fra svensk til 

20 sprog, der i blandt dansk. 

Pris: 169,96 kr. C & K forlag. 
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Kunsten at få orden i et helt 

livs ting.
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jeg af min mormor, det var hendes 
gudmor, der havde broderet den”. 
Familier elsker historier.

Hemmeligheder og koder
Det er også vigtigt, hvis man har 
hemmeligheder i form af breve, at 
smide dem ud, dine børn behøver 
ikke vide, hvem du har haft forhold 
til. Det gør heller ikke noget, at de 
finder ud af enkelte ting om dig, 
som de ikke vidste. ”Behold din 
yndlingsdildo – men smid de fem-
ten andre væk,” skriver hun.

Hvis du ifølge forfatterens råd er 
gået systematisk til værks, så en-
der du med – dog efter lang tid, at 
sidde i et overskueligt hjem.

Bogen kan varmt anbefales. De 
mange flytninger op oprydninger 
har givet Fru Magnusson mange 
erfaringer, som hun deler ud af på 
venlig og jordbunden vis.

 Bogen rummer ud over gode råd, 
til hvordan man organiserer en total 
oprydning, også en del anekdoter 
fra forfatterens liv. 

Foto: Colourbox

Giv dine bøger 
væk til familien 
eller en genbrugsbutik.
Foto: Colourbox.

Behold kun de møbler, der 
betyder allermest for dig.

Foto: Colourbox.
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JULEKORT 

D
ANSK HANDICAP FOR-
BUND er igen i år rundt 
på gader og stræder for 
at sprede den gode ju-

lestemning, og endnu en gang er 
det med forbundets egne julekort 
i tasken.

Julekortene er tegnet af illu-
strator Niels Poulsen, som med 
finurlige tegninger leder tankerne 
hen på det faktum, at mennesker 

med handicap lever og skal have 
mulighed for at leve et liv med 
de samme muligheder som alle 
andre.

Julekort fra Niels Poulsen: 40 kr. 
pr sæt. (4 stk.) inkl. kuverter. Til 
prisen skal lægges forsendelse.

Gamle julekort foræres væk
Du kan få 25 blandede julekort 
gratis – dog uden kuverter. Hvis 

du vil have flere, så koster de kr. 
1 pr. stk. Til kortene skal lægges 
forsendelse.

Du kan bestille kortene på ho-
vedkontoret på tlf. 39 29 35 55 
eller købe dem i forbundets webs-
hop.

Vi ønsker alle en god jul.

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

Kob dine julekort hos Dansk Handicap Forbund

Fire julekort tegnet af Niels Poulsen:
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Kob dine julekort hos Dansk Handicap Forbund
Få 25 gamle julekort gratis:

 H a n d i c a p - J u l  2 0 0 9  •  3 5

Julekort

A.  Henry Heerup julekort, 

 ”Nisse på stige”, 6 stk. enkelte  

julekort med kuverter 

B.  Henry Heerup julekort, 

 ”Den hellige familie”, 4 stk.  

dobbelte julekort med kuverter 

C.  Henry Heerup julekort, 

 ”Nisse med violin”, 4 stk.  

dobbelte julekort med kuverter 

A. B. C.

D. E. F.

G. H.

f r a  d a n s k  h a n d i c a p  f o r b u n d

D. Henry Heerup julekort 

 ”Den lille pige med svovl- 

stikkerne”, 4 stk. dobbelte  

julekort med kuverter 

E. Christine Swane 

 ”Juletræet”, 4 stk. dobbelte  

julekort med kuverter 

F. Decoupage af Mette Nørby: 4 stk. 

dobbelte julekort med kuverter 

G. Lise Arildskov de Marco  

”Julegaven”. 4 stk. dobbelte 

med kuverter.

H. Lise Arildskov de Marco:  

”Juletræsturen”. 4 stk.  

dobbelte med kuverter. 

I. Otte forskellige julekort  

med kuverter.

PRIS
Pakke A, B, C, D,  

E, F, G, H.: kr. 40.

Pakke I: kr. 50. 

Bestil julekortene på  

tlf. 39 29 35 55,  

e-mail js@dhf-net.dk eller  

på www.dhf-net.dk.
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Landet rundt
Rundt om i landet sker der flere tiltag, der gør det lettere 
at være menneske med handicap

FOLKETINGSSALEN 
ER BLEVET GJORT 
TILGÆNGELIG

Den 3. oktober 2017 åbnede 
Folketinget, og da politikere, 
kongefamilien og tilhørere 
strømmede ind i salen, ople-
vede de nogle få, men meget 
vigtige forandringer, da salen 
er blevet mere tilgængelig for 
folketingspolitikere med funkti-
onsnedsættelser.

Og der er brug for tilgænge-
lighed, i det der allerede har 
været indkaldt to suppleanter, 
som er kørestolsbrugere, og 

BYT DIN HANDICAPBOLIG OG KOM BILLIGERE  
PÅ FERIE
Det kan blive en dyr og til tider be-
sværlig affære at komme på ferie, 
når man har et handicap. Det kan 
være, der er en række særlige be-
hov, som skal dækkes, og det kan i 
det hele taget være angstprovoke-
rende at tage væk fra de hjemme-
lige omgivelser, hvor alt fungerer, 
og der ikke lurer nogle uforudsete 
udfordringer rundt om hjørnet.

For at sikre sig, at det også er så-
dan, når man tager på ferie, bliver 
ferier for mennesker med handicap 
ofte en dyr fornøjelse.

Bornholmeren Mads Pelle Kofoed, 
som har en rygmarvsskade, kender 
alt til de tanker og besværligheder, 
der ligger i at tage på ferie med 
særlige behov. Derfor har han op-
rettet en facebookgruppe, som skal 
gøre det nemmere – og billigere 
– for mennesker med handicap at 
komme på ferie. 

Mads Pelle Kofoed har tidli-
gere været på ferie ved hjælp 
at handicapbolig-bytte, og den 
mulighed vil han nu give videre 
til andre, som kan søge hjælp i 
gruppen ’Byt din handicapbolig i 
ferien’ på Facebook. Det fortæller 
han til TV2 Bornholm.

”Gruppen fungerer ved, at folk 
lægger et dokument op, hvor de 
beskriver deres egen bolig. Hvad 
der er af faste hjælpemidler som 
fx en loftslift. Og samtidig be-
skriver de, hvad de har brug for, 
for at de kan bytte bolig,” siger 
idemanden til stationen.

Interesserede kan læse hele 
nyheden og finde link til face-
booksiden via TV2 Bornholms 
hjemmeside her: http://www.tv-
2bornholm.dk/?newsID=129952 

Mads Stampe

HANDICAPEGNET 
SHELTER I MOLS 
 BJERGE

Nationalpark Mols Bjerge har 
renoveret en shelter, så den 
er blevet bedre indrettet for 
mennesker med et bevægel-
seshandicap. Der er kommet 
et udtræksleje, handicaptoilet 
og en tilgængelig bålplads. 
Formidlingskoordinator Kristian 
Herget fra Nationalpark Mols 
Bjerge, fortæller således: ”Vi vil 
gerne have, at alle vores gæster 
har muligheder for at opleve 
naturen og også at sove i det 
fri. Med den nye shelter giver vi 
også handicappede den mulig-
hed,” siger Kristian Herget. Den 
renoverede shelter ligger smukt 
inde i det bælte af træer, der 
kanter Strandkær Strand, der 
ligger mod syd i forlængelse af 
Femmøller Strand. Det er gratis 
at benytte shelteren. 

Arkivfoto: Colourbox.com
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som ikke havde optimale forhold i 
salen. 

Da Præsidiet besluttede at renove-
re salen, lagde Folketingets formand 
Pia Kjærsgaard vægt på, at salen blev 
gjort tilgængelig, så medlemmer og 
ministre med handicap kan deltage 
i det politiske arbejde i salen på lige 
fod med deres kolleger. 

Den forøgede tilgængelighed 
er sket ved, at der er rykket nogle 
bordrækker, og der er kommet et 
specieldesignet bord, hvorfra en 
kørestolsbruger kan tale med front 
mod salen. Interesserede kan læse 
mere på Folketingets hjemmeside 
her: http://www.ft.dk/da/aktuelt/
tema/folketingssalen%20.

Pressefoto: Henrik Sørensen

Pressefoto: Nationalpark 
Mols Bjerge. Fra venstre 
ses Kristian Herget og Sus-
sie Lykke Pedersen, som 
har muskelsvind og bruger  
kørestol. Hun har været 
med til at afprøve den 
nyrenoverede handicapeg-
nede shelter. Ifølge Sussie 
Lykke Pedersen betyder 
det meget for mennesker 
med handicap at kunne 
komme ud i naturen, fordi 
de ofte tilbringer mange 
timer hjemme.
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1. Taske pris kr. 125. Juletilbud kr. 
100.

2. Regnslag i pose kr. 230. Juletil-
bud kr.150.

3. Slips kr. 200. Juletilbud kr. 100.
4. Silketørklæder kr. 200. Juletil-

bud kr. 100.
5. Mandelgaveide: Mulepose med 

logo. Pris kr. 50.

Juletilbud med nedsatte priser

Køb hudplejeprodukter hos DHF

1

3

2

4 5

Heidi Schnabel er handicaphjælper 
og kjolemager. Hun har i samarbej-
de med kosmetolog Katrine Hofdahl 
skabt hudplejeserien ”Made with 
Love”, som er fremstillet af 100 % 
naturlige og overvejende økologiske 
ingredienser. Hudplejeserien har 
eksisteret i syv år og fremstilles i 
Rørvig. Denne serie har Dansk Han-
dicap Forbund helt eksklusivt fået 
lov til at tilbyde alle, som den ide-
elle julegave til dem, der gerne vil 
forkæle sig selv eller andre.

De seks udvalgte produkter sæl-
ges samlet og leveres i en gaveind-
pakning indeholdende: Foot salt, 
foot oil, body oil, coco face scrub, 
face oil og sugar scrub.

Scrubprodukterne giver en let 
peeling af huden, som på den 
måde bliver klar til olierne, som 
kan bruges i stedet for dagcreme 
og bodylotion. Pris kr. 150.

På Dansk Handicap Forbunds 
hovedkontor har vi i december må-
ned gavepakken til salg. Du kan kø-
be den i webshoppen eller bestille 
den. Til prisen skal lægges porto. 
Kontakt Jeevan, tlf. 39 29 35 55.


