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INDHOLD

”

Vi skal hele tiden arbejde for, at mennesker med handicap får mulighed for at
bo som alle andre.
LANDSFORMAND SUSANNE OLSEN I INTERVIEW
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DER MANGLER KONTROL
AF NYBYGGERI, DERFOR
OVERHOLDES REGLERNE
IKKE.

DANSK HANDICAPDAG
ER EN FESTDAG, DER TILLIGE SÆTTER FOKUS PÅ
FORHOLDENE FOR MENNESKER MED HANDICAP.

Foto: Justine Høegh.

6 Hjulspind
12 Sandsækken får smæk

34 Får vi ikke en
kørestol med hjem?

Mette Schøsler er studerende og kørestolsbruger, og så kan hun lide at
bokse.

Dansk Handicap Forbund uddanner
organisationsfolk i Uganda, og deltagernes forventninger til resultaterne er
ofte store.

15 Tilgængelighed i
nybyggeri bør kontrolleres

36 Alle må bekæmpe
de nye store botilbud

Regler om tilgængelighed overholdes
ikke altid, og ingen kontrollerer byggerierne.

Der bygges igen store institutionsagtige botilbud til mennesker med
handicap.

18 Dansk Handicapdag

38 Nye BPA-regler er på vej

Traditionen tro blev der holdt Dansk
Handicapdag rundt i landet. Handicapnyt var med på Bornholm.

BPA-reglerne justeres – og der er både
positive og negative elementer iblandt.

21 DET SKER I DHF
30 5 skarpe til transportministeren
Den nye transportminister besvarer
fem spørgsmål om transport.

40 Elevator skaber
glæde i Ringsted
En elevator i en gammel bygning i
Ringsted skaber tilgængelig tandklinik
og glæde hos gangbesværet beboer.

32 Laura træner hårdt til EM

43 Slukefter Kro er
blevet handicapegnet

16 årige Laura er en rigtig god svømmer og satser på at komme med både
til EM i år og til Paralympics i 2016.

Efter rådgivning fra Dansk Handicap
Forbund har Slukefter Kro indrettet
handicapegnede værelser.

44 Sex, kærlighed og handicap
Projektet Ligelyst henvender sig til
unge med og uden handicap samt personale på bosteder og ønsker at gøre
op med stereotyper og fordomme.

45 Når virkeligheden
overgår fantasien
Mange mennesker med handicap er
ude for sjove eller mærkelige oplevelser i mødet med velmenende ikkehandicappede.
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Forside:
Mette Schøsler
nyder at gå til
boksning.
Foto: Lars Aarø.
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”Jeg har derfor en forventning om, at alle borgere,
efter en konkret individuel
vurdering, kan få hjælp til
aktiviteter og ferie inden for
rimelighedens grænser.”
munernes Landsforening (KL) meddelt,
at der ikke må opkræves nogen form for
brugerbetaling. Derfor er ferie og ture
uden for botilbuddet mange steder nu
helt udelukket.
Det er en udfordring, som skal løses,
men hvordan?
Ét princip vil jeg ikke gå på kompromis
med – nemlig kompensationsprincippet. Al-

le mennesker har ret til ferie, og det gælder
også mennesker med handicap. Ankestyrelsens principafgørelse 163-12 slår fast,
at de borgere, som får dækket merudgifter
efter § 100, kan få ekstra hjælp ved ferie i
Danmark (i nogle tilfælde også ved ferie i
udlandet) ud fra et princip om, at det i Danmark er helt almindeligt at afholde to ugers
ferie om året. Ud fra et lighedsprincip må
det dermed også være en ret for mennesker, der bor i botilbud, at få hjælp til ekstra
lønudgifter og følgeudgifter til at komme
på ferie inden for rimelighedens grænser.
Jeg har derfor en forventning om, at
alle borgere - efter en konkret individuel
vurdering - kan få hjælp til aktiviteter og
ferie inden for rimelighedens grænser.
KL bør være opmærksom på, at det også
gælder for mennesker i botilbud.
Til gengæld må vi i handicaporganisationerne være klar til at tage diskussionen om, hvorvidt det skal være muligt
selv at dække nogle udgifter, hvis man
har lyst til mere end det, der ligger ’inden for rimelighedens grænser’. Det kan
jeg, som har en BPA-ordning, gøre, og
spørgsmålet er, om denne ret ikke også
burde gælde for beboere i et botilbud?
Mit fokus er, at mennesker, der bor i
botilbud, skal kunne deltage i aktiviteter
og ferier uden for botilbuddet – fuldstændig lige som alle andre, der lever
med en funktionsnedsættelse. Dette er
lige nu umuligt for rigtig mange borgere,
men jeg har en klar forventning om, at
landspolitikere og KL nu rækker hånden
frem og sammen med handicaporganisationerne finder en løsning, som sikrer lighed
for loven.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Solveig Skovgaard Andersen

Tillykke til Jørgen Havndrup
MEDLEM AF HOVEDBESTYRELSEN Jørgen Havndrup fylder 60 år den 5. maj.
Han har været med i forbundet siden 1985. Han er kendt for at være en stille
og sympatisk mand med et glimt i øjet og for altid at sætte sig grundigt ind i
tingene. Han er ikke den type, der udtaler sig om en handicappolitisk sag uden
at vide meget om den, og den grundighed aftvinger respekt i lokalafdelingen i
Middelfart, hvor han er med i bestyrelsen, såvel som hos de lokale byrådspolitikere, der altid gerne lytter til ham.
Jørgen Haundrup har også tillidsposter i Danske Handicaporganisationer og er
med i Middelfart Kommunes beskæftigelsesråd, hvor han er med til at skabe
gode rammer for jobtilbud.
Han holder af at ryge, og det lykkes altid den rolige og venlige mand på en
humoristisk måde at få bestyrelsen i Middelfart afdeling gjort opmærksom på,
at det nu vist er tid til en lille rygepause.
Arkivfoto.

Til lykke fra redaktionen.

Tilgængelig rosenhave

Evald Krog 70 år
MANGEÅRIG FOR-

lyder ikke som det mest oplagte, men den findes.

MAND FOR Muskel-

Laubjergs Rosenhave består af 10.000 m2 have-

svindfonden, Evald

anlæg og mere end 5000 roser plantet i smukke

Krog, fyldte den 18.

haverum og bede ofte sammen med andre plan-

marts 70 år. Evald

ter. Der er et væld af forskellige roser, og man kan

Krog stiftede sam-

alene nyde synet og duftene, lade sig inspirere til

men med andre

sin egen have eller nyde sin medbragte mad på

unge med muskel-

en skyggefuld eller solrig plet blandt roserne.

svind i 1971 Mu-

Laubjergs Rosenhave ligger ca. 10 km øst for Ringkøbing og er tilgæn-

skelsvindfonden i

gelig. Man kan komme rundt i hele haven i kørestol eller med rollator,

protest mod, at der blev gjort alt for lidt for

og der er flere steder bænke og stole, så man kan hvile sig, ligesom der

mennesker med muskelsvind. Siden har or-

netop er indrettet handicaptoilet.

ganisationen vokset sig stor og livskraftig og

Rosenhaven er en del af Laubjergs Planteskole og Rosenhave, og de

bl.a. haft stor succes med Grøn Koncert.

fleste af roserne kan købes i planteskolen. Havens ejere, Martha og Søren

Fødselsdagen blev fejret ved en reception,

Laubjerg, udgav i 2013 en bog om rosenhaven, som indeholder masser af

hvor eneste gaveønske var bidrag til et fanta-

flotte billeder, gode historier samt beskrivelse af mange af roserne. Bogen

stisk musikalsk indslag ved åbningen af Mus-

koster 149. kr. og kan købes på stedet. Du finder haven på Borkvej 18,

holm Bugt Feriecenter efter endt udbygning

6950 Ringkøbing og kan læse mere på www.laubjergs-rosenhave.dk.

til næste sommer.

VED
DU, AT?

Du kan abonnere
på Dansk Handicap
Forbunds nyhedsbrev, der kommer
hver fredag. Du tilmelder
dig på www.danskhandicapforbund.
dk. Klik på ”Tilmeld ugentligt nyhedsbrev” midt på forsiden.
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Hvis du taber fx din mobiltelefon eller
din tegnebog og ikke kan finde det
tabte, kan en sporhund hjælpe med
at finde dine ting. Danmarks Civile
Hundeførerforening tilbyder at stille
en hund til rådighed og hjælpe dig
med at finde dine tabte ting. Tjenesten
er gratis, men hundens fører skal have

kørepenge. Læs mere på www.dchdanmark.dk og søg efter ”eftersøgere”.
Nye tal fra Erhvervsstyrelsens telestatistik viser, at datatrafikken fra mobiltelefoner er steget med 127 pct. på et
år. Stigningen skyldes især de mange
nye smartphones.

Foto: Muskelsvindfonden.

EN ROSENHAVE I Vestjyllands forblæste natur

HANDI
HUMOR

Redaktørskifte
1. MAJ FORLADER Solveig Skovgaard Andersen jobbet som redaktør af Handicap-nyt. Jobbet
overtages af informationsmedarbejder Bente Rødsgaard.

Tak for en spændende tid
Den 1. maj stopper jeg efter 17 år
som redaktør af og før det medarbejder på Handicap-nyt, og jeg
har haft fantastiske år i et spændende job.
Vi får ofte tilbagemeldinger på
redaktionen - positive såvel som
kritiske – men alle viser de, at

STRANDEN ÅBNER!
DANSK HANDICAP FORBUNDS ’Stran-

I løbet af sæsonen vil der også være

den’ i Charlottenlund nord for Køben-

en traditionel påskefrokost, en pinse-

havn har en skøn beliggenhed ud til

buffet m.m. Fester og arrangementer

Øresund, men desværre er den også

kan bestilles.

udsat. Stormen Bodil, der i december

For at benytte ’Stranden’ skal man

sidste år ramte Danmark, ramte også

være medlem af Dansk Handicap For-

Stranden hårdt, men nu er skaderne

bund samt købe et strandkort, som i år

udbedret, og forpagter Allan Rask er

koster 175 kr. og sælges via forbun-

parat til endnu en tørn i cafeen.

dets hovedkontor tlf. 39 29 35 55.

Handicap-nyt bliver læst og har
aktive og engagerede læsere. Det
har været med til at gøre det sjovt
og interessant at lave medlemsblad. Mange tak for det og farvel
og tak til de mange medlemmer,
jeg har mødt og lært at kende
gennem årene.
Solveig Skovgaard Andersen

Allan slog dørene op den 28. marts,
og søndag den 1. juni
kan han fejre, at han har
Foto: Maria Jørgensen

lavet mad til medlemmerne i 10 år. Derfor
inviterer han denne dag
til stor buffet kl. 13.00,
hvor man må spise alt
det, man vil. Pris kr. 50.
Husk at bestille bord.

Foto: Solveig Andersen.

De mange gode erfaringer fra Handicaporganisationernes Hus, som er
”verdens mest tilgængelige kontorbyggeri”, gives nu videre af Jesper
Boesen, en af nøglepersonerne ved
byggeriet. Han er uddannet cand.
scient.soc. og har haft ansvar for
Handicaporganisationer Hus, både

som bygherre og direktør for selskabet, der ejer huset. Læs om hans
firma på www.nobarriers.dk.
Ældre, som ikke får børstet tænder to
gange dagligt, kan udvikle lungebetændelse, fordi bakterierne i munden
ved fejlsynkning kan udvikle sig til

lungebetændelse. Dårlig tandhygiejne menes også at kunne føre til
hjerteproblemer. Flertallet af ældre
har i dag deres egne tænder og ikke
gebis, som var mere almindeligt før
i tiden.
(Kilde: Nyhedsmagasinet Danske Kommuner).
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Ny direktør
i Bevica

www.colourbox.com
Foto:Colourbox.

Foto: Bevica Fonden.

Med ledsagekort i Nordisk Films biografer
FOR NYLIG LYKKEDES det Muskel-

borg, Metropol Aalborg og Aarhus.

svindfonden via dialog med Nor-

Andre biografer har også samme

disk Film at opnå et stort gode til

tilbud, det gælder Apollon, Struer,

gavn for alle med ledsagekort. Det

Øst for Paradis, Aarhus C, Ikast Bio,

betyder, at en person med handi-

Megascope i Horsens, Scala Bio i

cap, der har behov for en hjælper,

Nykøbing F og Værløse Bio & Café.

kan få denne gratis med i biografen

Denne liste finder du på Danske

mod fremvisning af et gyldigt led-

Handicaporganisationers Bruger-

BEVICA GRUPPEN, SOM BESTÅR

sagekort.

services hjemmeside, hvor du også

af Bevica Fonden og Bevica In-

kan ansøge om ledsagekortet.

novation A/S får den 1. maj ny

Nordisk Films biografer findes
over hele landet. På Frederiksberg

Listen af biografer kan dog godt

direktør. Det bliver Marianne

og i København drejer det sig om

være større, da flere lokalafdelin-

Kofoed, der er 49 år og cand.

Dagmar, Falkoner, Imperial og Pa-

ger i Dansk Handicap Forbund kan

merc. Marianne Kofoed har

lads, og uden for hovedstaden har

have lavet aftaler med lokale bio-

siden 2001 været ansat i Real-

Nordisk Film biografer i Esbjerg,

grafer, så spørg altid! Læs mere om

dania senest som programchef

Herning, Hillerød, Kolding, Lyngby,

ledsagekortet www.handicap.dk/

og tidligere som markedschef i

Nykøbing F, Næstved, Odense,

brugerservice.

BRFkredit.

Randers, Taastrup, Trøjborg, Aal-

Bevica Fonden støtter hvert år
Dansk Handicap Forbunds aktiviteter med ca. 1 mio. kr. - ak-

Gaven
LAILA ROSENQVIST BLEV som 22 årig rygmarvs-

tiviteter som kurser og sociale
arrangementer i forbundets fem
regioner og fire specialkredse

skadet efter sygdom og har skrevet en bog om sin

samt tilgængelighedskurser.

historie og de strategier og veje til et godt liv, hun

Desuden giver fonden støtte til

har valgt.

hjælpere på lokalafdelingernes

Laila Rosenquist har valgt, at sygdom og smerter

ferierejser og i sommerweeken-

ikke skal dominere hendes liv og hverdag. Livet er

derne ved forbundets klubhus

en gave og sygdommen en del af det, som tilmed

og badested ’Stranden’ ved

har åbnet op for nye muligheder, bl.a. har hun fået

Charlottenlund.

mulighed for at skrive denne bog. En selvhjælpsbog om at takle livets udfordringer generelt – ikke kun i forbindelse med sygdom og smerte.
I bogen deler hun ud af sine erfaringer - også de svære situationer - og
demonstrerer, hvordan det er muligt at vende sin opfattelse af ’problemer’
til udfordringer blandt andet ved en positiv tankegang, for ens tanker er afgørende for, hvor vanskelige udfordringerne bliver.
Laila Rosenquist: Gaven, 130 sider. Forlag: Mellemgaard. Pris: 149,95 kr.
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De sidste par år har Bevica
Fonden også støttet etableringen af et nyt medlemssystem
samt et større udviklingsprojekt
for bestyrelserne i forbundets
50 lokalafdelinger.

Flere kommer
i fleksjob

Foto: Fugledegaard Formidlingscenter

En ny rapport fra analyze! har undersøgt, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft 1. januar
2013. Rapporten konkluderer, at flere
er kommet i fleksjob. Det skyldes
formodentligt, at det er lykkedes at
etablere fleksjob på 10 timer og derhedsydelse er også faldet i 2013 – og

Ny sti til fugleskjul

lå i november på det laveste niveau i

En ny sti ved Fugledegård gør det

veret i projektet. ”Vi blev kontaktet

muligt for kørestolsbrugere at

i god tid, mange instanser var inde

komme til et fugleskjul ved Tissø

over både fredningsmyndigheder og

på Vestsjælland. Inge Jørgensen fra

Naturstyrelsen. Det hele er blevet

Holbæk afdeling i Dansk Handicap

det muliges kunst. Her var tidligere

Forbund har både givet gode råd og

en stejlere sti, den nye er fladere og

testet den nye grussti- og et lågesy-

passer faktisk bedre ind i naturen.

stem, der for nylig er oprettet mel-

Fugleskjulet nås via en tilgængelig

lem Formidlingscenter Fugledegård

træbro ned til Tissø. På området er

og fugleskjulet ved Tissøs bred.

der også et udstillingsrum med en

under. Antallet af borgere på ledig-

to år. Endelig er der tendenser til, at
det er lykkedes at finde fleksjob til
nyvisiterede borgere og nedbringe
antallet af borgere, der har været på
ledighedsydelse i længere tid. Læs
rapporten på analyze! hjemmeside
www.arbejdsmarkedsanalyser.dk/analyser.html.

I området går der køer, derfor er

vikingeudstilling af fund fra området,

det nødvendigt med låger. ”Hele

bænke og borde, en cafe og gode

området er en gammel vikingebo-

parkeringsforhold. Som kørestolsbru-

plads, og det giver nogle begræns-

ger kan man være med overalt und-

ninger for, hvad man må gøre. Re-

tagen på en flydeponton i vandet.

sultatet blev to låger, der godt kan

Stedet er værd at anbefale som et

være lidt svære for svage hænder,

udflugtssted”, siger Inge Jørgensen.

men med en hjælper går det let”,

På Fugledegårds hjemmeside www.

fortæller hun.

naturparkaamosen.dk kan man læse

Via Danske Handicaporganisationer
i Kalundborg har hun været invol-

en beskrivelse af forholdene, skriv
handicap i søgefeltet.

Frivillige er vigtige for demokratiet
Personlige vinkler og ny viden går hånd i hånd, når for-

nisationer, der laver ungdomspolitik, spejderarbejde,

skere og foreningsaktive i antologien ’Foreninger for

religiøse- eller miljørelaterede aktiviteter, lektiecaféer,

fremtiden’ giver deres bud på, hvad frivillige foreninger

teater og internationale projekter.

betyder for danske unge og for samfundet. Personlige

Og med til at fortælle det budskab er nuværende og tidli-

vidnesbyrd fra kendte personer og almindelige danskere

gere foreningsaktive bl.a. en tidligere statsminister, en ver-

veksler med forskernes bidrag.

densberømt kok, en flygtning fra Afghanistan, en ambassa-

”Danskerne bliver demokratiske analfabeter. Lokalde-

dør, en direktør for verdens største internationale avis, en

mokratiet dør. Samfundet bliver polariseret og funda-

spejderleder i provinsen og fra vores egen verden Thomas

mentalistisk og sammenhængskraften smuldrer.” Sådan

Arpe, medlem af Dansk Handicap Forbund og frivillig på

lyder forskeres bud på, hvordan samfundet ville se ud,

ulandsprojekter i Uganda. Alle fortæller de om deres tid i

hvis danske unge ikke engagerer sig i frivillige orga-

en af Danmarks ungdomsorganisationer.
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Rumteknologi letter genoptræning
DET AMERIKANSKE RUMFARTSPROGRAM NASA har udviklet
et særligt løbebånd med kunstig tyngdekraft, så astronau-

Pressefoto.

ter kan holde sig i form på missioner i rummet. Nu er opfindelsen vendt på hovedet og brugt til et vægtaflastende
løbebånd. Løbebåndet kan hjælpe patienter i gang med
genoptræning hurtigere og mere smertefrit.
På løbebåndet er der monteret et tætsluttende kammer,
der dækker brugeren fra livet og ned, og når der pumpes
luft ind i kammeret, formindskes brugerens kropsvægt med
op til 80 %. Den vægtløse tilstand betyder, at genoptræning kan startes langt tidligere end før. Det betyder også,
at man mister mindre muskelmasse, eller måske endda
helt undgår det.
Randers kommune har som en af de første i Danmark
taget det i brug. ”Det er et helt revolutionerende og fantastisk træningsredskab. Fordi man bevæger sig uden at
bære al sin vægt, fjerner man den negative påvirkning af
leddene, og genoptræningen bliver mindre smertefuld”,
forklarer Claus Engstrup, Randers Kommune.

Claus Christensen var ude for en alvorlig skiulykke i januar 2011
og oplever for første gang siden følelsen af at få lidt fart i benene. Her sammen med fysioterapeut Toke Hoeing Lauritsen.

Båndet kan bruges til genoptræning af både sportsskadede, senhjerneskadede, gigtpatienter, mennesker med
handicap eller andre, der har problemer med bevægefunktionen.

Kend spillereglerne for sagsbehandling
NY REVIDERET UDGAVE af pjece fra Danske Handicaporganisationer afklarer 13 spørgsmål
om sagsbehandling på det sociale område. Pjecen er brugbar for personer med handicap
og deres pårørende. ”Kend spillereglerne” kan downloades på www.handicap.dk.

Landshold i kørestolsrugby vinder pris
Foto: Brian Mouridsen.

hentede en flot og overraskende

salit, Dan Boyter, da han overrakte

EM-sølvmedalje hjem fra Belgien i

holdet prisen.

august 2013 med Thor Johansen i
spidsen som spillende træner. EM-

udvikling. Ved indgangen til 2013

sølvmedaljen er en af årsagerne til,

var det danske landshold nr. 12 på

at holdet fik Pressalits Keep Living-

verdensplan, nu er de rykket op til

prisen.

en 6. plads. At vinde Pressalits Keep

”Landsholdet i kørestolsrugby er en

PRESSALITS KEEP LIVING-PRISEN gives til årets handicapidrætsudøver
i Danmark. I 2013 blev den givet til
landsholdet i kørestolsrugby. Holdet

Landsholdet er i en fantastisk

Living-prisen kan ikke andet end at

rollemodel for samarbejdet mellem

motivere dem. Så lad os håbe på en

træner og spiller. De sætter sig en

medalje ved sommerens VM - nu

ambitiøs målsætning, går målrettet

med hjemmebanefordel.

efter resultat og formår at fokusere,
hvilket de beviste til EM i Berlin,”
sagde ordførende direktør i Pres-

VM afholdes fra 4. til 10. august i
Arena Fyn i Odense.
Ida Marx Jørgensen

Ida Marx Jørgensen var i uge 9 erhvervspraktikant i Dansk Handicap Forbund, bl.a. som skribent på Handicap-nyt.
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Göteborg har vundet Access City-prisen 2014
EUROPA-KOMMISSIONEN TILDELTE i december Göte-

For mennesker med handicap byder Göteborg på bl.a.

borg Access City-prisen for 2014. Prisen gives som

tilgængelige restauranter, museer, seværdigheder og

en anerkendelse af den indsats, Göteborg har gjort

overnatningsmuligheder. I forlystelsesparken Liseberg

for at forbedre tilgængeligheden for mennesker med

er en af gondolerne i Göteborghjulet egnet for nogle

handicap og ældre. Prisen er et initiativ fra Europa-

kørestole, operaen er også tilgængelig, og man kan

Kommissionen i samarbejde med Det Europæiske Han-

benytte offentlig trafik, da der kører adskillige lavgulvs-

dicapforum.

busser med manuelle ramper. Find mere om tilgæn-

"En by for alle" – sådan lyder mottoet i Göteborg. Og
det er ikke bare et smart slogan. Byen har gjort meget

gelighed i Göteborg og andre steder i Vestsverige på
www.vastsverige.com/tillganglighetsdatabasen.

for at gøre transport, boliger samt arbejde og beskæftigelse mere tilgængeligt, fx ved at indføre at mennesker
Også en af gondolerne i
Göteborghjulet er tilgængelig.
Foto: Colourbox.

med handicap får førsteprioritet, når tilgængelige boliger bliver ledige, at ca. 300 arbejdspladser hvert år bliver udstyret med personlige hjælpemidler og at offentlige faciliteter - fx forlystelsesparker, legepladser
og universitet - systematisk gøres
mere tilgængelige.

Hverdagen med en servicehund
”HUNDE-LIV” ER EN serie letlæs-

holder hende med selskab. De to

Daxel – en service-hund, forfat-

ningsbøger med små historier

knytter hurtigt et meget stærkt

ter: Hanne Mathiasen, 2013.

om forskellige slags hundeliv. Et

bånd. Bogen er lærerig og beskri-

Forlag: Mathiasen i samarbejde

af bindene omhandler, Daxel, en

ver, hvordan et liv kan være for en

med Dansk Kennel Klub. Kan bl.a.

servicehund. I bogen hører man

person med bevægelseshandicap,

købes hos

først om Daxels skolegang på STH,

der har en servicehund.

Dansk Kennel

Servicehunde til handicappede.

Serien består af fem bind. Bagerst

Klub og hos

Derefter møder man Rie. Hun bor

i bøgerne står fakta om den enkel-

forfatteren på

alene og har et bevægelseshandi-

te hund, noget om hundesprog og

www.forlaget-

cap. Derfor har hun brug for nogen

nogle gode råd om, hvordan man

mathiasen.dk.

til at hjælpe sig, og Daxel er lige,

behandler hunde ordentligt. Den

Pris: 89 kr.

hvad hun har brug for. Han åbner

er beregnet til begynderlæsning

døre, hiver hendes sko af, henter

fra 1. klasse eller højtlæsning for

Ida Marx

ting for hende og ikke mindst

4-årige og op efter.

Jørgensen
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Af Benny Lauridsen Fotos: Lars Aarø

Sandsækken får

SMÆK

12 • HANDICAP NYT 2 - 2014

Mette Schøsler kan lide at prøve nyt. Det førte til boksetræning i klub. Nu er hun så bidt af
boksning, at hun ser frem til den ugentlige træningstime – og snart køber egne handsker!

J

EG HAR IKKE FÅET købt mine
egne boksehandsker endnu.
Jeg har heller ikke fået nogen, selv om det har været
på ønskelisten både til jul og til min
nylige 28 års fødselsdag. Så jeg låner
fortsat handsker af bokseklubben.
Det ender jo med, at jeg selv må ud
at investere i nogle, for jeg fortsætter

”Indtil videre er det kun sandsækken, jeg slår, men det er
også er sjovt og givende. Jeg
tror ikke, jeg kan få mig selv til
at slå på en modstander,” siger
Mette Schøsler, der begyndte
at boksetræne i Hornslet Bokseklub efteråret 2013.

med at gå til boksetræning. Det er jeg
enormt glad for, for jeg bruger mig
selv på en helt, helt anden måde end
ellers. Jeg er fysisk træt og udkørt
efter en times træning. Det er en helt
anden slags træthed end den, der optræder i hovedet efter en lang dag på
universitetet – og jeg nyder den.”
Sådan siger Mette Schøsler, der bor
i Aarhus N og går til boksetræning i
Hornslet Bokseklub.
”Jeg begyndte i efteråret sidste år,
og jeg kan allerede mærke det på en
lang række områder. Min kondition
er blevet bedre, min livvidde ti centimeter mindre, og trænerne siger, min
slagkraft er blevet større. Så jeg må
jo have opbygget både teknik, muskelmasse og udholdenhed. Jeg kan
da også godt selv mærke, at nu får
boksebolden sådan en, så det siger
knald i stedet for et tjat som i starten.

Stresser af i nuet
”Det får mig til at stresse helt fantastisk af. Kører det rundt i hovedet
med studier, hovedopgave eller noget helt andet, så glemmer jeg det
totalt, når jeg er til træning. Her skal
man være fuldt ud til stede – fysisk
såvel som psykisk – i nuet, og så kobler man jo automatisk dagligdagens

bekymringer fra. Glipper det, så er
der nogle gode trænere i klubben,
som med det samme trækker mig
tilbage i nuet og fuld bokse-tilstedeværelse,” fortæller Mette Schøsler,
der i hverdagen er i gang med at
skrive kandidatopgave – speciale - i
forbindelse med matematik-økonomi-studiet på Aarhus Universitet.
Det er en uddannelse, der er normeret til fem år – men Mette Schøsler, der forventer at bliver færdig
sommeren næste år, kommer til at
bruge seks år på uddannelsen.
”Jeg har været syg og indlagt på
grund af min bindevævssygdom, der
danner kalk i mine bløddele. Det gør,
at lægerne ikke vil åbne mig for at
forlænge senerne i mine ben, så jeg
ikke behøver sidde i kørestol. Som de
siger: ’Vi ved, hvor vi er nu. Opererer
vi dig, ved vi ikke, hvad der sker.’
Men grundsygdommen ér statisk,
den er så at sige brændt ud. Nu er
det så bivirkningerne, jeg en sjælden
gang imellem slås med i form af forkalkningerne,” siger Mette Schøsler.
Hun fik sygdommen, da hun var
fire-fem år gammel. Den havde hun
i 18 år – og siden har det så, som
nævnt, været bivirkningerne, der plager hende engang imellem. »

”Jeg ér halvhøj. Det kan
godt være, jeg ikke kommer hjem med alt fra indkøbssedlen, men jeg kommer hjem med alt det, jeg
kan nå fra stolen,” siger
Mette Schøsler grinende.
HANDICAP
HANDICAP NYT
NYT 22 -- 2014
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”Jeg nyder at give sandsækken
og boksebolden smæk – og så
har de gjort min livvidde ti centimer mindre på godt et halvt år,”
fortæller Mette Schøsler.

”Træner Jann Hansen
presser og presser. Han vil
hele tiden have mere - et
minut mere … og et til… og
et til… Det ér hårdt, men
det giver råstyrke og mental
styrke, som jeg selvfølgelig
tager med ud i andre dele af
livet,” fortæller universitetsstuderende og kørestolsbruger Mette Schøsler.

Større råstyrke,
overarme og selvtillid
”Boksningen startede med et ønske
om at lægge min tilværelse om til
en mere sund livsform. Jeg tjekkede
Dansk Handicap Idræts-Forbunds
hjemmeside, men selv om der er
rigtig mange spændende tilbud, var
der ikke rigtig noget, der sagde mig
det helt rigtige. Jeg gik godt nok i
fitnesscenter et par gange ugentlig,
men det var vist mere af pligt end
lyst. Men pludselig var der en veninde, der havde meldt sig til boksning
– og så blev jeg tændt. Og heldigvis
var der også plads til sådan én som
mig i bokseklubben.”
Efter tre gange træning var Mette
bidt af det.
”Da jeg kom til den første træning,
blev jeg spurgt, om jeg ikke har en
masse armmuskler, når jeg nu triller
rundt i kørestol. Men jeg har nu ikke
så mange, som nogen måske tror.
Skal jeg rundt til noget, så sker det
jo i min bil. Egentlig er jeg måske
også lidt doven. Hvis jeg var almindeligt gående, tror jeg ikke, jeg ville
nå de anbefalede daglige 10.000
skridt. Men boksetræningen har gi14 • HANDICAP NYT 2 - 2014

vet mig en større råstyrke og større
overarme. Det er udmærket, når
også ens selvtillid og udholdenhed
vokser,” siger Mette Schøsler, der betragter boksetræningen som en fast
bestanddel af tilværelsen i dag, selv
om det var lidt grænseoverskridende
i starten.

Nyder at give
sandsækken smæk
Men det er så også godt i tråd med
nogle af de andre grænseoverskridende oplevelser, Mette Schøsler
ynder. Hun fortæller:
”En veninde ville rejse jorden
rundt. Hun spurgte, om jeg ville
med på turen på den transsibiriske
jernbane fra Moskva til den kinesiske mur. Selvfølgelig ville jeg det!
Og min familie står bag mig – også
dengang, hvor min far sagde: ’Du vover på at sige nej til et så fantastisk
tilbud, og mangler du pengene, kan
du låne dem.’ Dejligt med sådan en
familie, så jeg tog med. Det krævede
meget, også af min veninde, at tage
den tur i kørestol – men hvor ér det
fantastisk at skubbe til sine egne
grænser. Også selv om der bagefter

blot er en ny grænse. Selvfølgelig
ér der nogle ting, min sygdom gør
umuligt. For eksempel vil jeg gerne
prøve at springe ud i faldskærm.
Men hidtil har der ikke været nogen,
der har villet lade mig gøre det. For
mine ben-led er jo låste, og det gør
det problematisk at lande efter et
udspring.”
Det hun ikke kan, frustrerer nogle
gange Mette Schøsler, men det hjælper boksetræningen også på. Hun
forklarer:
”Boksetræningen er også rigtig
god i forhold til den del af tilværelsen, som jeg også har i mig. Den
del, der indeholder fornemmelser af
magtesløshed og vrede og misundelse over, at jeg ikke helt kan det
samme, som så mange andre. Jeg
kan jo fx ikke være spontan og hoppe på et tog ud i det blå – for det
skal DSB have besked om tre dage i
forvejen. På sådan nogle sorte dage
er bokseklubben og sandsækken
fantastisk. Både som en måde at få
afløb på, men også som en konstant
udfordring til min fysiske formåen.
Så ja, jeg bliver sågu glad af at give
sandsækken smæk.” ■

Af Anders Buch-Larsen & Markus Földvary

TILGÆNGELIGHED

Tilgængelighed i nybyggeri

BØR KONTROLLERES

E

T HANDICAPTOILET OG en rampe til kørestolsbrugere.
En tydeligt markeret hovedindgang, farve på et trappetrin og et håndtag alle kan gribe fat om. Det er
eksempler på forhold, der gør det lettere for personer
med fysisk handicap at færdes i bygninger. Og dermed gør
dem mere tilgængelige.
Disse forhold halter bagud i mange nye bygninger.
Det går ud over personer med fysisk handicap. Især
kørestolsbrugere. Problemet er dog også stort for
andre, fx døve og blinde.

Illustration: Istockphoto.

Handicap-nyt har ofte beskrevet nybyggerier, der
ikke opfylder krav til tilgængelighed. Eksperter og
politikere efterlyser mere
kontrol og viden på området
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Af Anders Buch-Larsen & Markus Földvary

ningen, før tilgængeligheden er i
orden,” siger Stig Langvad.

Andre lande kontrollerer
mere

Når nye bygninger bliver opført
eller gamle bliver bygget om, kræver
byggeloven, at de er tilgængelige for
alle.
Kravene står i bygningsreglementet, men mange nye byggerier lever
ikke op til dem.

Et stort problem
Hos Danske Handicaporganisationer
er man utilfreds med situationen.
“Dårlig tilgængelighed er et af de
allerstørste problemer, der findes for
personer med handicap. Det hjælper
for eksempel ikke noget med en god
skole eller arbejdsplads, hvis du ikke
kan komme dertil,” siger formand
Stig Langvad.
Det er især kontrollen, der er problemet.
“Kontrollen er den vigtigste. Man
bør ikke få tilladelse til at bruge byg-

Statens Byggeforskningsinstitut, SBi
rådgiver om tilgængelighedskrav i
bygningsreglementet. Her tror seniorrådgiver Søren Ginnerup også,
at kontrol kan forbedre overholdelsen af kravene.
“Sammenlignet med andre lande
ligger vi i den blødere ende, når
det gælder kontrol. Andre nordiske
lande har større kontrol fra det of-

“Problemet er ikke
selve loven, men overholdelsen af den."
Stine Brix, Enhedslisten.

fentlige eller fra en uvildig tredjepart.
Det motiverer byggeriets aktører til
selv at være opmærksomme på problemer,” siger han.
I 2012 undersøgte SBi tilgængeligheden i ti bygninger. Kun halvdelen
af de opstillede kriterier var opfyldt
i det færdige byggeri. Blandt andet
levede ikke et eneste toilet op til
alle krav i bygningsreglementet. SBi
anslår, at der ikke er nogen forskel på
problemets størrelse i offentlige og
private bygninger.

I Dansk Handicap Forbund er
formand for Bygge- og Trafikpolitisk
Udvalg, Claus Bjarne Christensen,
utilfreds med, at regeringen ikke
gør mere for at forbedre tilgængeligheden.
"Tilgængelighed er en forudsætning for, at man kan deltage i det
almindelige liv. Hvis man bygger
forkert, bør fejlen rettes. Det er
uden for diskussion,” siger han.

Øget viden og
stikprøvekontrol
Regeringen erkender, at der kan
gøres mere for at informere om
kravene til tilgængelighed, og vil
i samarbejde med blandt andet
Danske Handicaporganisationer
øge information og rådgivning på
området.
”Vi gør meget for at informere
om reglerne, men noget tyder på,
at vi kan gøre endnu mere. Jeg
lægger stor vægt på, at fysisk tilgængelighed ikke er en hindring for
mennesker med handicap,” skrev
daværende Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard i en
mail.

TILGÆNGELIGHEDSKRAV
Bygningsreglementet er en del af byggeloven, og flere kapitler indeholder krav til tilgængelighed.
• Kapitel 2 beskriver udendørs forhold. Eksempelvis adgangsramper og –trapper.
• Kapitel 3 beskriver indendørs forhold. Eksempelvis døre, toiletter, lifte og elevatorer.
• Kapitel 4, 6 og 8 beskriver afmærkning, belysning og installationer.
Eksempelvis teleslynge.
Tilgængelighedskrav opdateres løbende.
Særligt opdateringen i 2008 indeholder krav til tilgængelighed for mennesker
med handicap.
Kilde: SBi og Bygningsreglementet
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Enhedslisten mener ikke, at øget
viden alene er nok. Det bør kontrolleres, om kravene overholdes.
“Problemet er ikke selve loven,
men overholdelsen af den. Derfor
foreslår vi, at der afsættes flere
penge til, at kommunerne kan føre
kontrol – fx stikprøver,” siger handicapordfører Stine Brix.
Handicapordfører for Dansk
Folkeparti, Karina Adsbøl, foreslår
desuden, at kommunerne skal
kunne udstede dagbøder, hvis de
ansvarlige ikke overholder kravene
til tilgængelighed.

FORSLAG OM KONTROL AF TILGÆNGELIGHED
Enhedslisten foreslår, at der afsættes penge til, at kommunerne kan
føre stikprøvekontrol med nybyggerier. Kontrollen skal sikre, at kravene
til tilgængelighed for mennesker med fysisk handicap overholdes. Forslaget kommer, efter at det tidligere har været fremme, at bygningsreglementets krav til tilgængelighed ofte bliver overtrådt.
Dansk Folkeparti savner også konsekvens. De ser dagbøder som en
mulig løsning på problemet. Bøderne skal gives til de ansvarlige for
nybyggeriet, indtil fejlen rettes. Hos Venstre frygter man dog, at øget
kontrol vil skabe mere bureaukrati. Kommunerne er i forvejen i stand til
at klare opgaven, lyder det.

Ansvaret fralægges
Det er kommunernes ansvar at
give tilladelse til nye byggerier. De
skal godkende arbejdstegninger og
planer, men de har ingen pligt til at
kontrollere slutresultatet. I en mail
om spørgsmålet skriver Nina Svaneberg, konsulent i Teknik og Miljø i
Kommunernes Landsforening (KL):
“Det er ikke kommunernes rolle
at efterse alt byggeri i alle detaljer.
Ingen er interesserede i, at byggesagsbehandling bliver dyrere og
mere besværlig.”
Fra Dansk Byggeri lyder det, at
det er op til den enkelte bygherre
og myndighed at overholde reglerne. De vil ikke påtage sig bygherrernes ansvar, men undrer sig over,
at reglerne ikke overholdes.
“Det ville være forkert af mig at
sige, at vi ikke har ambitioner om at
gøre det bedre. Man kan altid gøre
det bedre. Også med tilgængelighed,” siger direktør i Dansk Byggeri,
Michael H. Nielsen.

Manglende viden
Dansk Byggeri er opmærksom på
ændringer i bygningsreglementet.
Når det sker, afholder de kurser og
informerer deres medlemmer om
nye regler om tilgængelighed, men
det er op til medlemmerne at sætte
sig ind i dem.

Søren Ginnerup fra Statens Byggeforskningsinstitut genkender, at
manglende viden er en medvirkende årsag til de mange overtrådte
krav.

"Tilgængelighed er en
forudsætning for, at
man kan deltage i det
almindelige liv. Hvis
man bygger forkert,
bør fejlen rettes.
Claus Bjarne Christensen,
Dansk Handicap Forbund.

“Man kunne starte med at gøre
det mere klart hvilke ansvarsforhold, der er herhjemme. Der sker
stadig forholdsvis mange fejl i
forløbet fra planlægning til færdigt
projekt,” siger Søren Ginnerup.
Arkitekter, bygherrer, og sagsbehandlere begår alle fejl i processen.
En rapport fra Institut for Menneskerettigheder fra 2013 peger på, at
fejlene kan løses med blandt andet
øget viden og kontrol.

dicaporganisationer og direkte til
kommunen, hvis det drejer sig om
ulovlige forhold i færdigt nybyggeri.
Kommunen har pligt til at reagere
på borgerens klage.
I Norge og Sverige har man erfaring med større kontrol af tilgængelighed. I Norge skal kommunerne
føre tilsyn undervejs. I Sverige benytter man sig af slutkontrol fra en
tredjepart.
Mennesker med handicap i de
to lande har desuden flere muligheder for at klage over mangelfuld
tilgængelighed. Blandt andet ud fra
tillægsprotokollen i FN’s handicapkonvention. I øjeblikket behandler
Folketinget dog regeringens forslag
om, at Danmark tiltræder tillægsprotokollen. ■

Nordiske erfaringer
Ved fejl i byggesagsbehandling
kan man klage via Danske Han-
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Af Solveig Skovgaard Anderen Fotos: Justine Høegh
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På Bornholm blev Dansk Handicapdag fejret lørdag den 22. marts

Medlemmerne hyggede sig med god mad og drikke, lotteri og underholdning ved Dansk Handicapdag i Rønne.

A

FDELINGSFORMAND Lis
Schou bød velkommen til
deltagerne, til hovedtaler
og medlem af forretningsudvalget Anni Kvisgård samt til
socialudvalgsformand i Bornholms
Regionskommune, Bente Helms.
Anni Kvisgaard talte over dagens
fælles tema ” Tilbage på sporet - Et
liv med lige muligheder kræver
støtte fra hele befolkningen – Hvor
blev den af?” Hun tog udgangspunkt i den meget omtalte historie om giraffen Marius og sagde
blandt andet:
”Giraf-historien viste, at der er
masser af empati hos befolkningen,
men den har i denne sag rettet sig
18 • HANDICAP NYT 2 - 2014

imod det nemme og ukomplicerede
– nemlig Marius, den søde giraf.
Samtidig præger krise, ledighed,
konkurser Danmark på sjette år, og
der udpeges syndebukke – fx mennesker med handicap, som oplever
en dalende støtte fra befolkningen.
Der er behov for en massiv indsats
for at oplyse og ændre holdninger,
så den brede del af befolkningen får
øjnene op for vores målgruppe. Det
kræver en fælles indsats. Vi er hver
især eksperter i, hvad det vil sige at
leve et liv med et handicap. Vi kan
bedre end nogen andre forklare,
hvordan verdenen hænger sammen
for os. Vi har brug for at få befolkningens støtte tilbage Når en enkelt

giraf kan få så meget støtte, må der
være empati og medfølelse nok til,
at vi også kan opnå støtte.”
Da Bente Helms fik ordet takkede
hun for indbydelsen og udtrykte
beundring for det arbejde DHF
Bornholm gør for sine medlemmer
bl.a. denne dag. Bente kommenterede også Annis Kvisgaards tale og
ønskede ligeledes, at mennesker
med handicap kunne få bare noget
af den opmærksomhed, som girafungen Marius fik.
Deltagerne nød en rigtig dejlig
dag, der ud over gode og tankevækkende ord bød på god mad, lotteri
og underholdning med Thomas Nyboe ved keyboardet. ■

Lokalformand Lis
Schou (tv) bød
velkommen og
medlem af
forretningsudvalget, Anni
Kvisgaard holdt
hovedtalen.

Traditionen tro blev Dansk Handicapdag fejret ved - i
år fire - arrangementer rundt i landet. Dagen er en
festdag med god mad, musik og sang, men også med
handicappolitiske taler, der markerer hvordan Dansk
Handicap Forbund ser på den aktuelle handicappolitiske situation. Handicap-nyt var med i Sagahuset i
Rønne, hvor 40 medlemmer havde en dejlig dag.

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

Klik på og kør …

Hvorhen du vil
Mød os på

Health & Rehab
i Bella Center
9.-11. sep. 2014

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

www.wayup.dk
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Health & Rehab Scandinavia
9. - 11. september 2014 · Bella Center · København
Mere end 130 udstillere har allerede sikret sig plads ...
Gå ikke glip af Nordeuropas vigtigste mødested, når social- og sundhedssektoren
sætter fokus på:
Rehabilitering
Indsats og de hjælpemidler som bruges til at støtte borgere og patienter i deres
recovery-proces i forbindelse med fysiologisk rehabilitering, psykosocial rehabilitering
og neurologisk rehabilitering samt hverdagsrehabilitering, vedligeholdelsestræning mv.
Teknologi
Sundhedsteknologier og velfærdsteknologier som øger kvaliteten og trygheden for
patienter og borgere, øger effektiviteten, letter arbejdsbyrden for personalet samt
forbedrer arbejdsmiljøet. Herunder også HIT-zonen – den tidligere HIT-messe – med
IKT-hjælpemidler til brug i skolen, på jobbet og i dagligdagen.
Aktivt Liv
Et aktivt liv i alle livets facetter: arbejdsliv, socialt liv og fællesskab, foreningsaktiviteter,
bredde- og konkurrencesport, ferie og rejser, hobby og fritidsaktiviteter, frilufts- og
udeliv, dating, kærlighedsliv og sexliv.
Kost & Trivsel
Ernæringens vigtige rolle i forhold til rehabilitering, restituering og sundhedsfremme,
herunder også måltidets betydningsfulde social og kulturelle betydning.
Fremtidens Byggeri
Arkitektur, tilgængelighed, indretning, installationer, inventar, trivsel, bæredygtighed,
arbejdsmiljø og meget mere til sygehusbyggeri, plejehjemsbyggeri, ældreboliger,
socialpædagogiske bomiljøer og sundhedshuse.

Få kontakt til de rigtige
Messens udstillingsområde
tilbyder dig en unik chance
for at synliggøre netop din
virksomhed.
Ring og hør om mulighederne på:
6122 5756 · 4015 9151.
Slip for at stå i kø
Tilmeld dig vores nyhedsbrev,
så får du direkte besked, når
vi åbner for den gratis besøgsregistrering.
Arrangør:

Læs mere på:

www.health-rehab.com
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FIND DHF PÅ NETTET: www.danskhandicapforbund.dk
NYT FRA AFDELINGERNE

Assens
Tirsdag den 29. april kl. 19.00, Dærupvej 5 i Glamsbjerg: Vi
laver serviet decoupager på stearinlys, medbring gerne saks
og en teske med skaft.
Tirsdag den 13. maj kl. 19.00, Dærupvej 5 i Glamsbjerg:
”Hyggeaften”. Kom og mød nye mennesker, der ligesom dig
selv har et handicap tæt inde på livet. Kaffe m/brød.
Tirsdag den 27. maj kl. 18.00 på Stadionvej 10 i Assens:
Sidste medlemsaften inden sommerferien. Fællesspisning
og bankospil. Pris kr.100 for mad, som vi får udefra. Bindende tilmelding senest den 13. 5. til Lena, tlf. 21 64 79 25.

Bornholm
Lørdag den 26. april kl. 13.30 – 16.30 i Sagahuset i Rønne:
Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efterfølgende bankospil. Medbring pakke til værdi af mindst kr. 25.
Foreningen er vært ved kaffe og kage. Tilmelding senest den
23. 4. til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04/20 41 43 04.

Frederiksberg
Onsdag den 23. april kl. 18:30: Banko.
Søndag den 22. juni kl. 11.00 – 17.30: Udflugt til Gerlev
Kro. Opsamling kl. 11.00 på Betty Nansens Allé 55, hjemkomst kl. 17.30. Pris kr. 200. Tilmelding senest den 30.5.
Tilmeldinger til Connie Dilling-Hansen, tlf. 29 78 67 60.
Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne på Vodroffsvej 8, st. th.

Frederikshavn/Sæby
Torsdage den 1. og 15. maj samt onsdag den 28. maj kl.
19.00: Banko.
Alle arrangementer i Dagcentret, Ingeborgvej, Frederikshavn.
Tilmeldinger til Jensy, tlf. 20 62 93 00, Kirsten, tlf.
61 38 10 01 eller Niels, tlf. 28 36 57 47.

Frederikssund/Halsnæs
Onsdag den 7. maj kl. 18.30 – 22.00 i Aktivitetshuset, Multisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk: Afslutning på forårssæsonen. Afdelingen er vært ved tre stk. smørrebrød. Vi får
besøg fra Handicaprådet, Danske Handicaporganisationer
eller af konsulent Jeppe Kerckhoff fra hovedkontoret med
oplæg om, hvordan det står til politisk. Tilmelding senest

mandag den 28. 4. Pris kr. 25. Ikke medlemmer kr. 40. Husk
pakke til lotteri. Der er servering af kaffe/te med brød.
Tilmeldinger: Frederiksværk/Hundested: Birgit Jakobsen, tlf.
23 95 81 87. Jægerspris/Frederikssund: Hanne Ulvedal, tlf.
47 72 34 38/24 83 37 77.
Husk ved tilmeldingen at oplyse, om du har sukkersyge, kørestol eller rollator med.

Grenå
Tirsdage den 6. og 20. maj og 3. juni (afslutning)
kl. 14.00: Håndarbejdsmøde i Posthaven.
Mandag den 28. april kl. 18.30: Pakkespil i Posthaven.
Tilmelding senest 22. 4.
Torsdag den 15. maj kl. 18.00: Løvspringstur ”ud i det
blå” Kaffe et hyggeligt sted. Pris kr. 130. Tilmelding senest
6. 5. Opsamling starter kl. 17.
Lørdag den 14. juni kl. 9.30: Sommerudflugt. Pris kr. 225
for voksne + eventuelle entreer. Tilmelding senest den 3. 6.
Alle tilmeldinger til Karen, tlf. 23 60 33 56.

Haderslev
Fredag den 9. – 11. maj: Weekend på Slettestrand i Nordjylland. Vi starter kl.8.30 i Aabenraa med at samle op. Yderligere oplysninger om turen og tilmeldingsfrist fås hos Etti.
Lørdag den 21. juni kl. 17.30: Udflugt. Vi tager en tur på
landet. Medbring drikkevarer og et godt humør.
Flere oplysninger hos Etti tlf. 60 62 59 13.

Hals
Lørdag den 30. august: Endagsudflugt til Thyborøn. Vi
kører fra rutebilsstationen i Hals kl. 7.30. Kaffe og rundstykker i bussen. I Thyborøn ser vi Sneglehuset og havnen.
Mulighed for besøg i Kystcenteret eller Jyllandsakvariet.
Entré for egen regning. Vi spiser på Mallemukken. Pris kr.
225. Eftermiddagskaffe på vej hjem. Tilmelding senest 1.8.
til Birthe Jungersen, tlf. 98 25 12 86, Winni Maibak, tlf. 20
10 40 15 eller Willy Øgaard, tlf. 22 96 93 80.

Helsingør
Obs fejl i udsendt program, rigtig dato er: Fredag den 23. maj
kl. 10.00: Udflugt til Birkegårdens Haver, hvor vi spiser frokost
og drikker kaffe. Gratis for medlemmer. Ikke medlemmer kr.
375. Tilmelding senest den 9. 5., tlf. 50 99 58 72.
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Himmerland
Fredag den 9. maj kl. 17.00 i Gatten Bowling Center, Centervej 1: Bowlingaften med spisning. Vi bowler kl. 17 -18. Spisning, vælg pizza, burger eller ben ved tilmelding. Pris kr. 100
– 175 pr. person for bowling og mad ved min fire personer
pr. bane plus skoleje. Tilmelding senest den 25. 4. til Dorte,
tlf. 30 61 37 92 eller mail: dorte.vejs@youmail.dk.

Holbæk
Lørdag den 14. juni: Forårstur til Malmø. Afgang fra administrationscenteret kl. 10.00, hjemkomst kl. ca. 17.30.
Kørsel kr. 50. Forplejning for egen regning.
Seneste tilmelding den 1.6. til Henny, tlf. 23 98 93 09 eller til Grete, tlf. 59 43 49 24.
Lørdag den 21. juni deltager Holbæk afdeling i sundhedsdagen. Denne forgår som altid på Ahlgade kl. 10 - 14.

Kolding
Caféeftermiddag uden tilmelding er blevet en fast begivenhed. Kontakt Thomas Thygesen, hvis du vil høre mere
om den næste eftermiddag på Cafe Mokka, tlf. 61 68 15
77 eller se i seneste lokalblad.
Torsdag den 8. maj kl. 19.30 på KUC: Debatmøde om
handicappolitik. Vi vil diskutere vigtige emner og udveksle
erfaringer og tale om, hvad vi kan gøre nu og fremover, når
kommunen sparer. Kaffe og brød. Deltagelse er gratis for
DHF medlemmer og eventuelle hjælpere. Andre kr. 40 på
dagen. Bindende tilmelding senest den 1. 5. til Birthe Rasmussen, tlf. 23 32 72 33, e-mail: rasmine7@stofanet.dk
Lørdag den 28. juni: Sommertur til kunstmuset Aros i
Århus. Opsamling i Vejen og Kolding i liftbus. Forplejning
undervejs, middag på vejen hjem på Hørning Kro samt
rundvisning på Aros indeholdt i prisen. For flere informationer om tilmeldingsfrist, betaling og mødetidspunkt,
kontakt Dorte, tlf. 44 40 84 16 eller godvind@sol.dk.

Korsør/Skælskør
Tirsdag den 20. maj kl. 16.45 – ca. 20.00 i Superbowl i
Slagelse: Bowling og spisning. Vi bowler fra kl. 17.00 –
18.00. Drikkevarer for egen regning. Pris kr. 230, hvis du
selv kører til bowlinghallen. Kr. 290 for bus, bowling og
spisning, kr. 330 for ikke medlemmer. Tilmelding nødvendig senest 1. 5. Opsamlingssteder og tidspunkter oplyses
ved tilmelding.
Mandag den 23. juni: Sankthansaften. Vi vil arrangere
tur til Skipperkroen i Mullerup (mere i næste lokalblad).
Der tages forbehold for aflysninger.
Tilmeldinger til Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79
eller Irene Christensen, tlf. 20 96 27 69.

Midtvest
Torsdage den 8. maj og 12. juni kl. 18.30 - ca. 21.00 i DHF
Lokalet på Teglvænget 107 D: Banko. Pris for medlemsskab af Bankoklubben 10 kr. pr. år. Plader 10 kr. pr. stk.
Amerikansk lotteri. Kaffe og brød kr.20. Da S-busserne
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desværre ikke kører efter kl. 17.00, vil foreningen sørge
for bus. Pris kr. 20 for en returbillet. Kontakt Kæth, tlf. 48
41 37 04, senest dagen før, hvis du skal med. Opsamlingssteder oplyses ved tilmelding.
Lørdag den 14. juni kl. 13.00 – 17.00: Tur ud i det blå. Vi
kører med foreningsbusserne til Kongenshus Mindepark og
til Frederiks Kirke. Kaffe undervejs. Afgang fra KC Bytoften
73, kl. 13.00. Hvis der er tilmeldinger til det, bliver der
samlet op andre steder. Pris for medlemmer kr. 50, ikke
medlemmer kr. 75, hjælpere kr. 25.
Sidste tilmelding 28.5.

Møn
Torsdag den 24. april kl. 12.00 – 16.30: Møn afdeling har 40
års jubilæum. Reception. Tilmelding var den 14. 4.
Lørdag den 24. maj kl. 9.00 – 19.00: Bustur til Lolland.
Spisning på Fjorden v/ Nakskov. Besøg i Peter Hansens have.
Pris kr. 250, ikke medlemmer kr. 325. Bindende tilmelding
senest den 14.5.
Arrangementerne foregår i Foreningernes Hus, Rødkildevej
9B i Stege. Tilmeldinger til Jytte, tlf. 40 35 11 02.

Næstved
Mandage den 19. maj og 16. juni kl. 18.30 – 21.00: Hyggeaften. Tilmelding til Tobias Juliussen, tlf. 20 91 87 11.
Mandag den 23. juni kl. 18.00 – 22.00: Sankthansfest. Tilmelding senest 16. 6. til Anette Fasmer, tlf. 28 41 34 06.
Arrangementerne foregår på Engvej 18, Næstved, når intet
andet er anført.

Odder
Tirsdage den 29. april, 13. og 27. maj samt 10. juni kl.
19.00: Banko
Søndag den 1. juni kl. 9.00 – 17.00: Udflugt ”Mariager
Fjord rundt.”. Bussen afgår fra Ålykkecenteret kl. 9.00. Frokost og kaffe inkluderet i prisen. Pris medlemmer kr. 150,
ikke medlemmer kr. 275. Tilmelding senest 10 dage før.
Tilmelding og betaling til Anne, tlf. 86 55 14 76 /
41 44 09 78.
Arrangementer afholdes i Ålykkecenteret.

Odsherred
Fredag den 25. juli kl. 19.00 -23.00, Pottegården, Lyngvej
73, i Højby: Lars Lilholt koncert. Portene åbnes kl. 19.00,
koncert kl. 20.00 - kl. 23.00. Mulighed for at købe pølser
og drikkevarer. Følg med i Pottegårdens musikprogram på
www.pottegården.dk/musikprogram.
Obs: Lille toiletrum og lavt WC uden armstøtter. Pris pr.
koncertbillet ikke fastsat, men ca. kr. 200, gratis for en ledsager med ledsagerkort. Køb selv billetter i forsalg. Tilmelding senest 1. 7. til Lena, mail: lena.nielsen@c.dk, tlf. 59 65
95 86 eller Peter, mail ptl@nyka.dk, tlf. 59 93 12 34.

Rødovre
Tirsdag den 29. april kl. 17.00 -21.00: Vi kører aftentur fra
Ørbygård. Tilmelding til Jytte senest den 23.4. Pris kr. 125 kr.

Selvhjulpen på badeværelset
HS 130 K hæve/sænkesystem
med et Geberit AquaClean 8000 UP

TILBAGEFØRLIGE

HS 130 K giver optimale muligheder ved forflytning
til toilet. Indstilles let til den rigtige højde.Brugervenlig håndbetjening. Kombiner HS 130 med vaske
toilet og opnå for bedre hygiejne, komfort og øget
selvhjulpenhed. Der er lagt vægt på rengøringsvenligt og diskret design med høj brugervægt.

ARMSTØTTER

HÆVE/SÆNKE OG

FJERNBETJENING:

KIP FUNKTION

- OP/NED
- START VASKE/TØRRE PROGRAM
- ELEKTRONISK UDSKYL

Windsor 3 badekar med hæve/sænke stol
– med patenterede benløft

BENLØFT

Nedsat mobilitet er ingen hindring for et varmt bad. Kom fx fra
kørestol over på badestolen og bliv, ved simpel betjening, ført op i
badet. Mulighed for tilvalg af Spa- bad funktion, lys og lyd i badet.
Der er lagt vægt på rengøringsvenligt og diskret design med høj
brugervægt. Se vores andre modeller som tilgodeser liftbrugere
og arbejdsmiljøet hos plejepersonalet.
SIMPEL BETJENING:
KUN 2 KNAPPER

BANO koncept til enhver…
Integreret greb indenfor rækkevidde giver optimal
mulighed for sikker færden overalt i badeværelset.
Der er lagt vægt på rengøringsvenligt og diskret
design med høj brugervægt.
Stort gennemtænkt produktprogram.
Flere af produkterne fås med højderegulering.

SmartHome rådgiver dig til den bedste helhedsløsning i badeværelset.
Stort erfaringsgrundlag med løsninger til såvel private kunder og kommuner.
Vi er med fra start til slut - kontakt os for flere oplysninger.

SmartHome ApS
Messingvej 33 | 8940 Randers SV | Tlf. 22 47 22 44
smarthome@smarthome.dk | www.smarthome.dk
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Bindende tilmelding. Kun for medlemmer.
Tirsdag den 27. maj: Skovtur ud i det blå, vi kører fra Ørbygård kl.10 og er tilbage kl.17. Pris kr. 150 for Rødovre borgere. Andre kr. 200. Bindende tilmelding til Jytte senest den
20.5. Kun for medlemmer.
Torsdag den 12. juni kl. 16.00 -19.00 i oasen på Ørbygård:
Grillfest. Kun for medlemmer. Pris kr. 100. Bindende tilmelding til Jytte senest den 6.6.
Tilmeldinger til Jytte, tlf. 43 64 42 64 mellem kl. 9.00-11.00.

Silkeborg
Søndag den 15. juni kl. 9. 30 – 20.00: Sommerudflugt til
Djursland. Afgang fra parkeringspladsen ved Kiwi på Lupinvej kl. 9.30. Pris kr. 100. Tilmelding til Birtha, tlf. 61 26 54
20 efter princippet “først til mølle”.

Skagen
Mandage den 28. april, 5. og 12. maj kl. 14.00 – 16.30:
Mandagsklub.
Torsdage den 24. april, 1. og 15. maj kl. 19.00 – 22.00:
Bankospil.
Torsdag den 22. maj kl. 19.30 – 23.00: Danseaften.
Fredag den 23. maj kl. 18.00 – 22.00: Sommerafslutning
med spisning og underholdning. Pris kr. 70 for medlemmer,
kr. 150 for ikke medlemmer.
Søndag den 15. juni: Sommerudflugt. Pris kr. 250 for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 500, hvis der er plads.
Mandagsklubben starter igen den 25. august.
Tilmelding til alle arrangementer med spisning senest fem
dage før på tlf. 98 44 45 54 eller 24 85 50 28.

Skive/Viborg
Tirsdag den 6. maj kl. 10: Heldagsudflugt til Dollerup Bakker. Frokost på Rindsholm Kro. Vi kører fra aktivitetscentret
Odgårdsvej kl. 10 i privatbiler. Pris: Voksen kr.175 for medlemmer, ikke medlemmer kr. 225. Børn kr. 70. Tilmelding
senest den 22. 4. Modtager du Handicap- nyt senere, så ring
alligevel til Lis, hvis du gerne vil med.
Tirsdag den 17. juni kl.13.30: Tur til træmuseet Oddense.
(Obs. ny dato i forhold til udsendt program). Museet har til
formål er at fremme forståelsen for gamle traditioner for
træbearbejdning. Kaffe i Oddense. Vi kører fra aktivitetscentret, Odgårdsvej kl.13.00 i privatbiler. Pris kr. 50 for medlemmer, kr.75 for ikke medlemmer.
Tilmelding senest den 26.5.
Tirsdag - torsdag den 19. - 21. august: Udflugt til Skagen
og omegn. Vi mødes på aktivitetscentret Odgårdsvej den 19.
kl. 8.30. (Obs nyt mødested i forhold til udsendt program).
Pris pr. person kr.1.150 for medlemmer, kr.1.450 ikke medlemmer. Alt inkl. minus drikkevarer samt tillæg for enkeltværelse. Vi skal være minimum 25 deltagere ellers aflyses
turen. Medbring madpakke til frokost den 19. august samt
håndklæder. Vi forventer hjemkomst sidst på eftermiddagen den 21. Ophold på Hjørring Vandrehjem. Har du/I brug
for hjælpemidler snak med Lis. Vi skal bl.a. besøge Skagen
afdeling i Klitrosen. Nærmere oplysninger samt bindende
tilmelding senest den 19. 7.
Tilmeldinger til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.
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Slagelse-Sorø
Mandag den 5. maj kl. 18.00 - ca. 21.00: Musikaften og
spisning. Gitte Jensen spiller, og vi synger med. Bindende
til-/afmelding senest 30.4.
Mandag den 2. juni kl. 18.00 - ca. 21.30: Banko med
spisning. Medbring pakke til en værdi af mindst 25 kr. Bankoplader og kvikke 5 kr. pr stk. Kinesisk lotteri til 2 kr. pr.
lod. Du må gerne spille på egne bankoplader. Tag gerne en
ven med. Afdelingen giver 5 gevinster. Pris for 3. stk. smørebrød + kaffe/the med småkager kr. 55.
Bindende til-/afmelding senest 27.5.
Søndag den 22. juni kl. 13.30 - ca. 18.00: Foreningen forsøger at lave en sommerudflugt med bus, en tur ud i det blå,
og en sejltur på Roskilde Fjord, hvor vi får kaffe m/ brød til.
Afdelingen holder ferie i hele juli måned.
Tilmelding/afmelding til Aase, tlf. 26 21 70 02 eller Susanne, tlf. 29 33 07 35. Hvis du har glemt at tilmelde dig, kan
du altid prøve at ringe, om der er en ledig plads. Læs mere
udførligt om arrangementerne i medlemsbladet.

Vestegnen
Onsdag den 7. maj kl. 19.00 – 22.00 i Samlingssalen på Kærbo: Sangaften. Pris for medlemmer kr. 50. inkl. pølser med
brød samt kaffe/te. Tilmelding senest den 29. 4.
Onsdag den 11. juni kl. 18.00 – 22.00: Bakketur. Pris for
medlemmer kr. 200. for mad inkl. en øl eller en vand. Tilmelding senest 4. 6.
Tilmeldinger til Axel, tlf. 23 84 01 49 mellem kl. 18– 20.

Vordingborg
Mandage den 28. april og 5. maj kl. 18.45: Bankospil.
Mandag den 12. maj kl. 18.45: Bankospil. Sæsonafslutning
med ekstra trækninger på støttekort og bankokontrol.
Tirsdag den 3. juni kl.9.45 – 20.30: Sommertur til "Den
Blå Planet". Smørrebrød udleveres ved ankomst. Eftermiddagskaffe. Aftensmad på "Fregatten" i Hundige Havn.
Tilmelding og betaling senest 12. 5.ved bankospillet. Pris
for medlemmer kr. 400. Gæster kr. 500 kr. Priserne er vejledende og kan evt. blive lidt lavere. Spørgsmål vedr. turen
rettes til formanden, tlf. 23 42 96 82 bedst mellem kl. 15
og 17 undtagen mandag. Afgang fra Hollænderhaven kl.
10.00, mødetid kl. 9.45.

Aalborg
Tirsdag den 6. maj kl. 18.00 – 21.00: Minibanko, fine gevinster. Pris kr. 30 for to plader, kaffe/te, pølser og brød.
Tilmelding senest den 4.5.
Tirsdag den 3. juni: Grillaften. Tag gemalen eller en god
ven med. Pris kr. 40 kr. pr. deltager. Tilmelding senest fredag den 30.5.
Tilmeldinger til Jette, tlf. 60 73 05 82 eller Peter, tlf.
29 93 12 62.
Alle aktiviteter er på Lejbjergcentret, Sonjavej 2 i Vejgård.

Fordi livets udfordringer klares bedst i fællesskab
P.P. Handicapservice ApS leverer helhedsløsninger der sikrer optimal omsorg for borgeren. Vi tager ansvar for opstart,
etablering og drift af hjælperteams, og tilrettelægger i tæt dialog med borgeren afdækningen af hjælpen.

Handicapservice

Vi yder hjælp til borgere med et behov for praktisk hjælp og personlig pleje jf. Serviceloven § 95 og
§ 96, BPA (BorgerstyretPersonligAssistance). Vi tilbyder også aflastning af børn i eget hjem samt
individuelle helhedsløsninger.

Egen IT platform
Adgang til egen IT platform med timeindtastning, vagtplanlægning etc.

Rådgivning og vejledning
Hos P.P. Handicapservice sætter vi en ære i, at hjælpe med at sammensætte hjælperteams, ud fra brugerens krav og ønsker. At få dagligdagen til at fungerer optimalt for brugerne, ligger vi stor vægt på.

Vikarservice

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

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

• Omsorg

• Ansvar

• Fleksibilitet

• Respekt

end 10 års erfaring

• Kvalitet

• Livskvalitet

• Stabilitet

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848

E-MAIL

Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00

Sportshotel for alle!

Feriepark

TYSKLAND

Hold ferie med unik og smuk udsigt over bjergene i Sestiere,Torino. Bo på et dejligt
hotel hvor der er alle muligheder for at tage på aktiv rejse uden begrænsninger.

Tag på ferie kun få timer hjemmefra på en af Tysklands smukke og hyggelige
ferieparker, bo på hotel, lejligheder eller i hytter, lige ud til Østersøen med en
dejlig strand. Her er alt hvad hjertet begærer for familier, venner og dig som
bare trænger til en pause. Her er både til afslapning, velvære og aktiv ferie.Her
tilbydes også ophold med behandling for Dialyse patienter.

1 uge fra 2.769,-

Kør selv ferie. 1 værelses lejlighed til 2 personer

Sestriere

ITALIeN
Start dagen med den smukke solopgang
over bjergene, nyd det ude aktivt i sneén
på ski eller i sommeren sæsonnen med
evt. tennis, cykel, golf eller Down-hill på
Buggy Bikes og meget mere. Her er der
tænkt på alle og der tilbydes assistance
samt udstyr til alle.

Bibione

ITALIeN

i uge fra 2.295,Kør selv ferie inkl. morgenmad
Bo på en meget hyggelig og smuk oase i Italien, Bibione.Villa Camping ligger
kun 300m fra centrum og direkte adgang og pladser på stranden og et af
de smukkeste steder på hele Adriaterhavet. Oplev de lokale markeder og
hyggen i gaderne med de mange små butikker med familien eller venner.

1 uge fra 5.195,-

Bungalow til 6 personer. Kør selv ferie. Rejser med fly kan også tilbydes

Kontakt os for info og få et tilbud på:
info@sustravel.dk
tlf.: +45 70 20 20 29
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REJSER
KOLOBRZEG/POLEN
21. – 28. juni
Vestegnen afdeling arrangerer rejse til Kolobrzeg. Vi

Magnolia
- Danmarks smukkeste plejeseng

skal bo på Hotel Scanpol, som ligger midt i byen.
Pris kr. 5.500 med halvpension. Enkeltværelsestillæg
kr. 700. Kontakt Marius, tlf. 31 38 01 65.

LÜBECK/TYSKLAND
16. – 21. juli
Københavns afdeling arrangerer liftbustur til Lübeck. Vi
skal bo på Hotel Radisson Blu. Vi kører med vor ”egen”
chauffør, Ulla og liftbussen fra De Grønne Busser. Pris
kr. 5.500 i delt dobbeltværelse. Enkeltværelsestillæg
kr. 500. Flere informationer samt tilmelding til Sven A.
Knudsen på tlf. 38 34 06 61.

ODENSE/FYN
14. – 18. juli
Hals afdeling arrangerer ferietur til Odense. Vi skal bo på
Radisson Blu H. C. Andersen Hotel Odense. Vi kører med
Brdr. Davidsen fra rutebilstationen i Hals. Opsamling fra
Aalborg efter aftale. Udflugter hver dag, entreer for egen
regning. Pris inkl. bus og ophold med halvpension.
Pris medlemmer kr. 3.000. Ikke medlemmer kr. 4.000.
Tillæg for enkeltværelse kr. 400. For at opnå medlemspris
skal man have været medlem i mindst et halvt år. Der
er 41 pladser – efter ”først til mølle” princippet! Tilmeldingsfristen er overskredet. Ring og hør om ledige pladser. Kontakt Willy Øgaard, Lilleholm 33, 9370 Hals, tlf.
22 96 93 80.

GOSLAR/TYSKLAND
9. – 16. august
Frederiksberg afdeling arrangerer liftbusrejse til Goslar i
Harzen. Vi skal bo på Hotel Schwiecheldthaus med halvpension. Udflugter til fx Werningerode og et glasværk.
Pris kr. 7.950. Eneværelsestillæg kr. 850. Tilmelding senest den 30.5. til Connie Dilling-Hansen, tlf. 29 78 67 60.

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august
Korsør/Skælskør afdeling arrangerer seks dages ferierejse til Slukefter Kro i Vojens.

Kampagn
epris

19.990.Spar 30%

● Magnolia forener komfort
med smukt design.
● Prisbelønnet plejeseng,
som kan indstilles helt
efter dine behov.

Prøv Magnolia sengen
i 14 dage
- du vil ikke fortryde!
Se mere på
www.comfortdesign.dk

Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke entrebilletter og afbestillingsforsikring. Enkeltværelsestillæg kr. 875.
Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. Der vil
være hjælpere med. Tilmelding til Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.
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COMFORT DESIGN® - møbler i bevægelse

Jylland: Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Telefon: 7552 0151
Fyn: 7soveren · Middelfartvej 114 · 5200 Odense · Telefon: 6616 7499
Sjælland: SeniorShop.dk · Søborg Hovedgade 44 · 2860 Søborg · Telefon: 3943 0550

VENINDE SØGES

ALANYA/TYRKIET
24. – 31. august

Ungdommelig fynsk mand på næsten 70 år søger be-

Slagelse/Sorø afdeling arrangerer flyrejse til Alan-

kendtskab med en veninde, der bor for sig selv i et hus el-

ya i Tyrkiet. Ophold på hotel med ”all inclusive”.

ler lejlighed med elevator i ejendommen, (da jeg går dår-

Pris kr. 5.900. Der kan deltage 25 på rejsen. Sælges efter

ligt og bruger rollator). Du skal være bosat i Sønderjylland

først til mølle princippet. For flere informationer kontakt

eller på Fyn, mellem 45 – 63 år, fri af tidligere forhold,

Aase, tlf. 26 21 70 02 eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

ikke ryger og afholdskvinde. Jeg forestiller mig, at vi kan
dele fritiden og evt. rejse - gerne sydpå. Du kan hjælpe

MALLORCA/ SPANIEN

mig lidt på rejsen, og jeg vil gerne give et økonomisk

13. – 20. september
Himmerland afdeling arrangerer ferierejse til
Mallorca. Vi rejser med Bravo Tours fra Billund
lufthavn.

bidrag til din rejse. Mine interesser er korrespondance,
fotografering, natur og så selvfølgelig dig. Jeg er bosat i
Haderslev og ser frem til et fotosvar fra dig.
Billet.mrk. 202/14

Pris kr. 6.300. Opholdet er med ”all inclusive”. Tillæg for
eneværelse kr. 1.500. Nærmere oplysninger kan findes på
www.danskhandicapforbund.dk/himmerland.
Tilmelding til Dorte Vejs, tlf. 30 61 37 92.

ETAC BADESTOL OG MOBILT GREB SÆLGES
ETAC badestol til rejsebrug sælges. Der er ryg- og armlæn,
og den kan klappes sammen og lægges i medfølgende

AARHUS OG EBELTOFT

papæske. Kan medtages i bil og fly. Nypris kr. 1.900. sæl-

11.- 16. august
Bornholm afdeling arrangerer 6-dags bustur til
Aarhus, Mols Bjerge og Ebeltoft. Vi skal bo på Hotel Scandic
Aarhus lige midt i byen, ikke langt fra gågaden. Af besøg kan
nævnes kunstmuseet Aros, Aarhus Domkirke, gåtur i Ebel-

ges for kr. 850.
Mobeli håndgreb sælges. Til alle glatte flader, 21. cm.
Nypris kr. 800, sælges for kr. 400. Henvendelse på
tlf. 22 41 49 01 i Rødovre.

toft, Mols bjerge, Silkeborgsøerne og meget mere.
Pris 6.145 kr., afbestillingsgebyr 400 kr. Eneværelse 975 kr.
Nærmere oplysninger fås hos Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 /
20 41 43 04, mail: lis.schou@gmail.com.

TRÆNINGSCYKEL
Elcykel af mærket THERA TRAINER - TIGO 538 sælges.
Cyklen er kun lettere brugt og fremstår som ny. Sælges på
grund af fysiske ændringer. Giver motion til benene. Styrker bevægelighed og kredsløb. Der er velcro til at spænde

ANNONCER

ben og fødder fast. Brugermanual medfølger.
Nypris kr. 30.000 kr. Sælges for kr.15.500 inkl. fragt. Se

HAN SØGER HAN
Søger du et trygt forhold? Så skriv til frisk fyr i 50erne, har
blå øjne, kastanjebrunt hår. 174 cm høj. Handicap, udvik-

cyklen på nettet ved at slå op på THERA Trainer. Henvendelse på tlf. 21 82 59 51.

lingshæmmet – ingen hindring. Har ry for at være utrolig
sød og rar med godt humør. Bor i Sønderjylland.
Billet.mrk. 201/14

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, barselsfond 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

56722_FP_ann.indd 1
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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 ekspertise ikke findes i kommunen.VISO skal være
med til at sikre, at du som borger får den bedst mulige
hjælp, uanset hvor i landet du bor.
Læs mere på www.servicestyrelsen.dk.
Kontakt VISO på tlf. 72 42 37 00 eller på
mail: viso@servicestyrelsen.dk.

D E N U V I L D I G E KO N S U L E N TO R D N I N G PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)
Postboks 284
Banegårdspladsen 2, 2.
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
Fax: 75 54 26 69
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk
DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende
og handicaporganisationer.

F LY T T E R D U , E L L E R E R D U F LY T T E T ?

RÅDGIVNING

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

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2014
Enlige
Ægtepar/
Samboende

Undertegnede ønsker at blive medlem af
Dansk Handicap Forbund.
Jeg er:
handicappet
ikke-handicappet

306 kr.
460 kr.

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 handicappede børn 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:
Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)
RYK (rygmarvsskadede)
	
Amputationskredsen
				
(underskrift af det nye medlem)

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.

Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

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

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende står et team af kompetente medarbejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig.

Dansk Handicap Forbund
+ + + 11744 + + +
0893 Sjælland USF B

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE.
vi kan hjælpe!

”Hos Handicaphjælpen ApS sætter vi en ære i at sammensætte teams som
opfylder brugerens ønsker, krav og forventninger til at få dagligdagen til at
fungere optimalt.
Vi kan tilbyde fuld administration af din BPA (hjælperordningen), hvilket vil
sige ansættelse af hjælpere, planlægning af vagter, oplæring ved ansættelse
af nye hjælpere, vikardækning ved sygdom og ferie og lønadministration.
Hos Handicaphjælpen ApS ved vi, at når du som bruger skal
have hjælpere til at arbejde for dig i dit eget hjem, betyder
det store ændringer i din hverdag og dit liv. Derfor
er det vigtigt, at vi har et tæt samarbejde, så vi ud
fra dine behov og ønsker kan finde hjælpere,
som svarer til dine krav og forventninger.”
Hos Handicaphjælpen er vi parate til at
hjælpe dig som bruger uanset hvilke
handicap du har.
Husk du er altid velkommen til at ringe og
helt uforpligtende høre nærmere om
hvad vi kan tilbyde.

Handicaphjælpen ApS • Havnevej 1, st. tv. • 4000 Roskilde • cvr.nr.: 29 81 97 26
tlf.: 29 39 78 98 • www.handicaphjaelpen.dk • email: info@handicaphjaelpen.dk

TRANSPORT

Af Bente Rødsgaard

5 skarpe til
transportministeren

1

2

Ved regeringsrokaden i februar blev Magnus Heuniche ny
transportminister. Handicap-nyt har stillet ham 5 transportspørgsmål, der har betydning for mennesker med handicap

Hvordan vil du sikre, at de nye
letbaner bliver tilgængelige for
mennesker med handicap?

Hvordan vil du sikre, at mennesker med handicap kan
få assistance i hele det tidsrum, der kører tog? I dag kan
man kun få assistance fra kl. 06 -24.00, som i praksis
betyder, at man ikke kan køre fra København til Aarhus
efter kl. 20.00. Det gør det fx umuligt at se en fodboldkamp eller deltage i et aftenarrangement, da man ikke
på lige fod med andre kan tage toget kl. 21.00, 22.00
eller 23.28.

3

”Det er kontrakten med DSB, der er afgørende for i
hvilket tidsrum, der ydes handicapassistance. Som
bekendt er vi i øjeblikket ved at udarbejde en ny
DSB-kontrakt. I den forbindelse ser vi også på den
fremtidige handicapservice. En udvidelse af tidsrummet vil fordyre kontrakten, så den økonomiske
ramme vil have stor betydning for, om tidsrummet
kan blive udvidet.”

Hvordan vil du sikre, at mennesker med handicap kan
benytte de nye højhastighedstog uden assistance?
”Der er mange aspekter, der skal tages i betragtning ved indkøb af de nye højhastighedstog. Tilgængelighed er naturligvis et af dem, især fordi
de nye tog vil skulle opfylde de EU-retlige regler
om tilgængelighed (TSI-PRM). Det er dog vigtigt for
mig at understrege, at der i lyset af IC4-skandalen
fremover vil blive købt standardtog. Men som det
også fremgår af den Handicappolitiske Handlingsplan, vil vi naturligvis inddrage hensynet til mennesker med handicap ved nyanskaffelse af tog.
Når man taler om tilgængelighed og mulighed for
spontanrejseadgang, kommer vi dog ikke uden om,
at det ikke kun afhænger af togene, men også af
de eksisterede perroner. Så det er en problemstilling, der skal angribes fra mange sider.”
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Foto: Transportministeriet.

”Vi har med regeringens Handicappolitiske Handlingsplan
fra 2013 gjort klart, at regeringen vil sikre, at der skabes
så god tilgængelighed som
muligt på de nye letbaner.
Under arbejdet med etableringen af letbanerne vil der
blive gjort brug af tilgængelighedskonsulenter, tilgængelighedspaneler eller lignende,
der skal følge projekterne og
drøfte tilgængelige løsninger
på letbanen.”

4

Hvordan vil du sikre, at den individuelle handicapkørselsordning kan bruges under fx ferier og besøg
i andre lokalområder end ens eget? Eksempelvis kan en borger i Thisted, der er visiteret til ordningen
og skal på ferie i København, kun benytte sin kørsel, indtil han er fremme ved feriestedet, men ikke
til at besøge fx seværdigheder, kulturoplevelser eller familie i København under ferieopholdet.
”Jeg har d. 19. februar 2014 fremsat et lovforslag med henblik på at ændre Lov om trafikselskaber,
der bl.a. regulerer den individuelle handicapkørsel. Med dette lovforslag vil vi give mulighed for, at
alle trafikselskaber i hele landet kan samarbejde om individuel handicapkørsel, så det ikke længere
er udelukket, at en borger fra f.eks. Sjælland kan bruge den individuelle handicapkørsel under et
ophold i Nordjylland. Det synes jeg er rigtig godt.”

5

Vil du arbejde for, at begrænsningen med de 104 ture i den individuelle handicapkørsel ophæves? For en lille gruppe mennesker er det et stort problem, at der kun
bevilges 104 ture (i praksis 52 ture – tur/retur).
”Jeg har stor forståelse for, at der er en gruppe mennesker, der er meget afhængig af denne type kørsel og derfor godt kunne ønske sig flere ture end de 104,
som loven foreskriver, der som minimum skal tildeles. Det er i den forbindelse
vigtigt at være opmærksom på, at de 104 rejser netop er et minimum og ikke
en begrænsning. Så kommunerne har allerede i dag mulighed for at tildele flere
ture end de 104. Det er et spørgsmål om økonomi om lovens minimum bør hæves, da kommunerne vil skulle kompenseres økonomisk, hvis de blev forpligtigede til at tildele flere ture. Det er der ikke prioriteret midler til i øjeblikket.”

Drømmebilen?
Forhandler og opbygger i alle mærker

Følg osog
på Facebook
Kom ud
køre

Se video på YouTube

Innova�ve hjælpemidler

Hos os er et handicap ingen hindring for at komme ud og køre og vi
Vores mission er at gøre dit liv nemmere og mere ua�ængig, med
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Aalborg
Jellingvej 7
9230 Svenstrup J
Tlf. 87 41 10 50

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

Kolding
Albuen 68 B
6000 Kolding
Tlf. 27 14 49 14

Odense
Bramstrupvej 27
5792 Årslev
Tlf. 27 14 49 14

København
Vibeholms Allé 27
2605 Brøndby
Tlf. 43 43 00 66

www.langhøj.dk
www.langhøj.dk

PORTRÆT

Tekst og fotos af Camilla Pehrson

Laura elsker at
svømme og gør det 8
gange om ugen.

Laura træner
hårdt til EM
Talentudvikling er i dag
en stor del af gymnasiers
værdier, og det hjælper
mange unge til at udnytte
deres potentialer. Nogle
unge arbejder hårdt for at
opnå drømmen om at blive
en del af eliten

L

AURA MARTENS CHRISTENSEN
træner otte gange om ugen
og er blandt de bedste i Danmark. Men hun er ikke lige så
hurtig, som de andre på holdet. Hun
har et handicap, for hendes højre arm
går kun til albuen. Alligevel kommer
hun hurtigere gennem vandet, end de
fleste, og er en del af landsholdet i
handicapsvømning.
For at have tid til både træning og
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skolearbejde er hun Team Danmarkelev på Aalborghus Gymnasium.

omfatter en større gruppe unge end
eliten,” forklarer hun.

Talentudvikling

EM og Paralympics

Siden 2010 har der været ekstra
fokus på talentfulde elever i gymnasieklasser inden for alle fag. Jette
Rygaard Poulsen er fagkonsulent
i naturvidenskab og talentpleje i
undervisningsministeriet, og hun er
glad for de forskellige talentudviklingsklasser.
”Førhen var der meget fokus på
de boglige talenter. Nu er vi ved at
blive bedre til at se andre talenter,”
siger hun.
Det, mener hun, er en kæmpe fordel, fordi mange flere unge på den
måde har adgang til eliten.
Med de nye talentudviklingshold
bliver flere unge indfanget og kan
udnytte talentet optimalt. Derfor
handler det for hende ikke kun om
at være elite.
”Det handler mere om talent. Det

I svømmehallen er der fuld gang i
den individuelle træning. På bane
3 svømmer Laura. I modsætning til
hende, bruger svømmekammeraterne i klubben begge arme for at
holde retningen ligeud. Men Laura
svømmer ikke skævt, selvom hun
kun bruger én arm. Hun har teknikken og viljen til at komme fremad.
Lige for tiden træner hun endnu
hårdere, end hun plejer.
”LAURA! Tjek din puls, hver gang
du kommer ind,” råber træneren, og
en blå badehat med sorte svømmebriller nikker i vandoverfladen.
I marts skal hun til Danish Open,
hvor hun kan kvalificere sig til EM til
sommer. Derfor træner hun hårdere
end normalt og er opmærksom på
sin puls for at sikre, at hun hele tiden yder sit maksimale.

Ved siden af træningen laver hun
lektier og skriver afleveringer. Fordi
hun er Team Danmark-elev, skal hun
gå på gymnasiet i fire år i stedet for
tre.
”Jeg er rigtig glad for at være Team
Danmark-elev, for ellers ville det
være svært både at nå træningen og
en almindelig gymnasieuddannelse
ved siden af,” siger Laura.
Træningen ville hun være ked af
at droppe. Hun nyder roen i vandet
ovenpå en lang dag i skole.
”Nogle gange tænker jeg ikke. Min
hjerne kobler fra, og jeg tænker kun
på de tekniske ting, jeg skal have
fokus på, når jeg svømmer,” siger
Laura.
Selvom hun kun er 16 år, har hun
deltaget i flere store mesterskaber
og glæder sig til EM til sommer, som
hun håber på og regner med at kvalificere sig til.
”Og så er der de Paralympiske
Lege i Rio i 2016. Dét glæder jeg mig
til,” siger Laura.

OL i talent
Ligesom i svømmesporten, er der
olympiader for talentfulde gymnasieelever, og det er en del af det at
styrke og motivere de dygtige elever.

”Jeg er rigtig glad for at
være Team Danmarkelev, for ellers ville det
være svært både at nå
træningen og en almindelig gymnasieuddannelse ved siden af,”
”Det er vigtigt, at vi også styrker
de stærke og ikke kun fokuserer på
de svage elever,” siger Jette Rygaard
Poulsen.
De unge skal også have viljen til at
ville det.
”Alle har mulighed, og hvis man
vil, så kommer man langt. Men det er

GOD ADGANG

PÅ DANHOSTELS I
DANMARK

klart, at det kræver stor indsats fra de
unge,” siger hun.

Man skal bare træne hårdt
Aftenens træning er ved at være slut.
Både Laura og de andre på holdet er
trætte og sultne.
Nu skal hun hjem og spise aftensmad, før hun skal læse lektier og i
seng. I morgen venter endnu en lang
dag med mange timer på skolebænken og i svømmehallen. Til sommer
venter EM og i 2016 er det OL.
”Man skal have psyken til det, for
hvis ikke man vil det, så kan man ikke,
”siger Laura, ”men hvis man virkelig
vil det, så kan man godt. Ikke fordi det
er let, men jeg tror, alle kan gøre det,
hvis de vil det. Man skal bare træne
hårdt for det.” ■

NB! Det lykkedes for Laura Martens Christensen at kvalificere sig
til EM ved Danish Open i marts.

BO GODT OG
BILLIGT
TÆT PÅ OPLEVELSER

SE HVILKE DANHOSTELS,
DER HAR GOD ADGANG HER
WWW.DANHOSTEL.DK/GODADGANG
ELLER SCAN KODEN
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UGANDA

Peter Marx fotos:
FotosJesper
Bente Kloppenborg
Af Bengt Af
Sigvardsson,
Klemedsson

Får vi ikke en kø
I Uganda lever mange mennesker med handicap på et eksistensminimum, og der skal
være en god grund til at melde sig ind i en handicaporganisation. Dansk Handicap
Forbunds seneste projekt i Uganda vil engagere flere medlemmer fra lokalafdelinger

S

OM BEKENDT VIL tre danskere, der mødes, straks stifte
en forening. Vi er vant til at
forsamle og organisere os i
demokratiets hellige navn og deltager gerne i frivilligt arbejde. I Uganda
findes disse traditioner ikke i samme
grad. Hos de handicaporganisationer,
som Dansk Handicap Forbund (DHF)
samarbejder med, er der ofte stor
afstand fra organisationernes ledelse
til de menige medlemmer i lokalafdelingerne og forskellige opfattelser
af opgaver og formål. DHF’s ulandssekretariat har startet et projekt, der
skal uddanne de lokale medlemmer
til at være aktive frivillige, der er med
til tegne deres organisation.

Undervisningsmateriale
og workshop
De tre organisationer, der har deltaget i projektet er UNAPD, der
repræsenterer alle med et fysisk
handicap, BISAU, som er foreningen
for personer med en hjerneskade, og
SIA, der er foreningen af rygmarvsskadede. Projektet lægger vægt på
at vise, at engagerede medlemmer
er et stort aktiv, når de er med til at
definere en organisations værdier
og retning. De kan løfte en del af
arbejdsopgaverne og endnu vigtigere - de kan legitimere organisationen på demokratisk vis.
Bente Kloppenborg, der har stået
for projektet, medbragte erfaring fra
lignende projekter i Honduras.
”Opgaven var at lave undervisningsmateriale og en organisationsmanual, der vejleder om helt grundlæggende processer, som hvordan
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Workshop og undervisningsmateriale
indgår i projektet, der uddanner medlemmer af handicaporganisationer i
Uganda til aktive frivillige.

man afholder møder, laver undervisningsforløb eller formulerer en organisations værdier. Vi afholdt også
en workshop for nogle af de lokale
medlemmer for at prøve materialet
af”, fortæller hun.
Målet er, at alle frivillige får de
samme grundlæggende forudsætninger. Fordelen ved at lave et undervisningsmateriale er, at det er lettere at
brede ud til en hel organisation og
kan bruges i lang tid fremover.

Den demokratiske læreproces
Bente Kloppenborg underviser til
daglig på Egmont Højskolen og har
derfor også stor indsigt i den danske uddannelsestradition.
”I Uganda er der meget større
forskel på de forudsætninger, deltagerne har, end i Danmark. Nogle
har uddannelse og kendskab til ’den
demokratiske læreproces’, hvor man

er meget deltagende, men mange af
medlemmerne har haft en traditionel
skolegang med udenadslære, hvor
underviseren altid står med svaret,”
fortæller Bente Kloppenborg. ”Det er
nødvendigt, at alle lærer at blande
sig, så at de kan være med til at udvikle deres organisation.”
I det hele taget er de demokratiske
processer ikke så integreret i Uganda,
og det er vigtigt at have forståelse
for.
”Vi er i Danmark vant til, at alle er
lige, men i Uganda er det grundlæggende anderledes. Nogle kommer fra
en mere magtfuld familie end andre
og har derfor mere at skulle have
sagt. Når vi skulle have frokost, havde
deltagerne det svært med, at jeg stillede mig op i køen sammen med alle
andre. De ville have mig til at tage
først, det gjorde deres egne ledere jo.
Jeg gjorde meget ud af at forklare, at

ørestol med hjem?
jeg ikke ville have særbehandling. Det
dur ikke og slet ikke, når vi lige har
arbejdet med demokrati og lighed og
diskuteret fornuften i, at alle har ret til
at give deres mening til kende.”
Deltagerne har heller ikke altid
realistiske forventninger til frivilligt
arbejde.
”Mange tror og forventer, at de
gennem deres medlemskab kan tage
noget konkret med hjem. En kørestol
for eksempel, det ville være dejligt.
Så det er også en opgave at skabe en
grundlæggende forståelse for, hvorfor
det er så vigtigt at lave rettighedsarbejde,” fortæller Bente Kloppenborg.

Til møde i badestol
DHF’s overordnede mål med ulandsarbejdet er at gøre handicaporgani-

sationer i for eksempel Uganda så
dygtige, at de kan overbevise myndighederne om, at de skal have flere
rettigheder og bedre forhold at leve
under. Men rettighedsarbejde er en
lang og uoverskuelig proces at engagere sig i, når man lever fra hånden til munden. Mange af de lokale
medlemmer kan ikke bare tage en
dag ud af kalenderen for at tage på
workshop. Andre omstændigheder
gør det også vanskeligere at være
frivillig i Uganda end i Danmark.
”Man bliver nødt til at forstå de
forhold, mange lever under. Jeg blev
selv overrasket over, at en deltager
på workshoppen, Myleen, brugte 2
timer på transport hver morgen og
aften. Hun begyndte faktisk at sove
på kontoret for at slippe for turen. En

anden kom i sin badestol, og andre
igen har slet ikke nogen kørestol eller
mangler puder til stolene. Der var en
kvinde med et stift ben, som ankom
til workshoppen på taxamotorcykel.
Når man har set, hvor hektisk og tæt
trafikken er i hovedstaden Kampala,
var det helt vildt at se hende sidde
og stritte med sit ben ud mellem biler
og motorcykler. Jeg var rædselslagen
for, at hun skulle blive ramt,” slutter
Bente Kloppenborg.
Fremtiden vil vise om Dansk Handicap Forbunds søsterorganisationer i
Uganda får styrket deres bagland. ■
Læs mere om DHF›s ulandsarbejde
på www.danskhandicapforbund.dk/
det_arbejder_vi_for/uland.

Vi har løsninger til de fleste cykler!

Gå til www.medema.dk og se vores brede
udvalg af modeller og tilbehør.
Ring til os for en cykel snak tlf. 70 55 10 17.
Vi hjælper
dig med med
at finde
den rigtige løsning.
Hippocampe
skiløsning.

Enkel å legge sammen, lett å transportere.
Ta kontakt på tlf 67 06 49 00 eller gå inn på www.medema.no for mer info og film.

BOTILBUD

Af Thomas
Gruber, LEV
Af Bengt Sigvardsson, fotos:
Jesper Klemedsson

Alle må bekæmpe de
nye store botilbud
Nu bygges der (igen) store institutionsprægede botilbud - i første omgang til mennesker med
udviklingshæmning, men hvem bliver den næste gruppe? Interview med landsformand Susanne
Olsen om, hvad tendensen betyder og om de kommunale handicapråds ansvar i den forbindelse

?

Hvad er de kommunale handicapråds ansvar i forbindelse
med kommunernes institutionsbyggerier?
”Handicaprådene har et kæmpe ansvar. Vi var alle glade, da vi fik FNs
Handicapkonvention, og som medlem af et handicapråd skal man
huske, at den konvention gælder for
alle. Konventionen er det handicappolitiske fundament, vi står på, og
kravet om inkluderende boliger gæl-
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der for alle med handicap – uanset
om det er fysisk, psykisk eller kognitivt handicap.
Som medlem af et handicapråd repræsenterer man alle handicapgrupper – ikke kun den organisation, man
er udpeget af. Man skal huske at kontakte sit bagland og spørge til råds i
vanskelige og principielle spørgsmål.
Og man skal lytte til repræsentanterne for de handicapgrupper, som sagen vedrører. Når det gælder de nye
store botilbud, så er pårørende til
mennesker med udviklingshæmning
ofte dem, som ved, hvad vi i virkeligheden taler om. Kommunens politikere og embedsmænd vil sikkert
besnakke med en masse fine ord og
løfter, men her er der brug for skepsis. Deres perspektiv er et andet.”

?

Er det først og fremmest LEVs
repræsentanter i rådene, som
har ansvar for at stå imod kommunernes byggeplaner?
”Nej. Vi må alle huske historien. Vi er
mange, som er taknemmelige for at
være sluppet ud af de store institutioner. De fleste med fysiske funktionsnedsættelser har fået langt bedre
muligheder for en selvstændig tilværelse inkluderet i samfundet. Men vi
skal huske på, at så længe siden er
det heller ikke.
Det giver os et særligt ansvar for
at støtte fx mennesker med udviklingshæmning i deres ret til mere
inkluderende boliger. Vi har et særligt ansvar for at være vagthunde og
give stemme til de grupper, som kan

have vanskeligt ved at tale deres
egen sag. Den forpligtelse hviler på
alle medlemmer af de kommunale
handicapråd – ikke mindst dem som
er udpeget af Dansk Handicaporganisationer (DH).” ■

VI VIL IKKE HAVE
MEGA-INSTITUTIONER TILBAGE
Dansk Handicap Forbund ser en farlig tendens i de nye store byggerier.
En tendens, som ligger i forlængelse af et holdningsskifte gennem de
senere år. Det er som om stor del af
befolkningen ikke længere forstår,
at lige muligheder er en rimelig ret
for alle. Mange glemmer, at mennesker med handicap er os alle
sammen på et eller andet tidspunkt
i livet, og at mennesker med handicap udgør 10 % af befolkningen og
er en samfundsmæssig ressource.
Lige nu bygges de stor institutioner for mennesker med udviklingshæmning, men bliver de næste
bygget til mennesker med fysiske
handicap, der i dag bor på botilbud? Rigtig mange mennesker kan
ikke fungere i eget hjem og må leve
med, at botilbuddets ressourcer
sætter dagsordenen for hverdagen.
Får vi megainstiututionerne tilbage,
kan mennesker med handicap vinke
farvel til inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet.
Susanne Olsen, landsformand

Interviewet blev bragt i LEV Bladet nr. 1, 2014.

?

Hvad er din holdning til, at der
fortsat bygges store og institutionsagtige botilbud til mennesker med udviklingshæmning?
”Jeg er chokeret over udviklingen og
de eksempler, vi har set på de nye
store byggerier. Det var ikke en af de
effekter af kommunalreformen, jeg
havde forudset: At man på så få år
kunne vende hele bøtten rundt og gå
i den stik modsatte retning.
Tendensen til igen at bygge store
botilbud er også et meget bekymrende skift i menneskesyn i et oplyst
samfund. Har vi da fuldstændig
glemt, hvad det var, vi kæmpede
imod med nedlæggelsen af de store
institutioner under statens særforsorg?
Vi skal hele tiden arbejde for, at
mennesker med handicap – og det
gælder selvfølgelig også mennesker
med udviklingshæmning – får mulighed for at bo som alle andre. De
store institutionslignende botilbud
er et kæmpeskridt i den modsatte
retning.”

og går med dig hele vejen!
Hos os er mennesket i centrum.
Vi er din samarbejdspartner
og går med dig hele vejen!

Juridisk rådgivning
Legal Consult
Fuglebakkevej 88, 2000 Frederiksberg
(ved S-tog station Fuglebakken)

Telefon +45 22625381
info@legalconsult.dk
www.legalconsult.dk

Kære borger
Juridisk rådgivning

Legal Consult er et juridisk
rådgivningsfirma, der tilbyder juridisk
Telefon +45 22625381
info@legalconsult.dk
bistand og / eller bisidderrolle
www.legalconsult.dktil borgere med et handicap og deres
familier.

Legal Consult
Fuglebakkevej 88, 2000 Frederiksberg
(ved S-tog station Fuglebakken)

Handicapområdet er et af de mest udfordrende områder for
kommunerne.
-

Legal Consult holder kontakt med myndigheder og andre
interessenter i tæt dialog med borgeren
Legal Consult skaber tryghed i borgerens hverdag
Legal Consult sikrer, at kommunerne finder en optimal
ressourcebalance ved håndtering af komplekse opgaver.

Som borgerens repræsentant varetager Legal Consult bl.a.
følgende opgaver:
✓
✓
✓
✓
✓

Begærer aktindsigt i din sag
Tager (om nødvendigt) kontakt til din læge og andre aktører
Støtter dig under kommunens visitation i din sag
Fører dialog med myndighederne
Klagebehandling i tilfælde af afslag

Du har også mulighed for at tegne et rådgivningsabonnement,
således at du får en attraktiv mulighed for at få din egen jurist
som sparringspartner.

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

Kontakt os for mere information om vores abonnementsordning.
Kontaktoplysninger findes på: www.legalconsult.dk
Du kan også kontakte os via e-mail: info@legalconsult.dk

5 stjerner i sikkerhed

Vi præsenterer den helt nye Ford Transit Custom Kombi. Bilen, med et moderne
og dristigt design, og som er fyldt med det nyeste indenfor teknologi og sikkerhed.
Som den eneste i sin klasse er Ford Transit Custom blevet tildelt de maksimale 5
stjerner i Euro NCAPs sikkerhedstest. Som prikken over i’et kan den fås med alt fra
bakkamera i bakspejlet til SYNC med automatisk nødopkald og Lane Keeping Alert,
som advarer dig, hvis du kommer til at køre ud over striberne i din vognbane. Ford.dk

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

E

14,3-15,6 km/l, CO2 168-183 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

BPA – BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

Af Jeppe Kerckhoffs

Nye BPA regler på vej
De uklare regler om borgerstyret personlig assistance har siden 2009
været et smertensbarn. Handicaporganisationerne har længe arbejdet for en opstramning af reglerne. Nu er en regeljustering på vej, og
dermed kan vi måske få løst en del af udfordringerne

D

A BORGERSTYRET personlig assistance kom til
i 2009, var formålet at
skabe ordnede arbejdsforhold for hjælpere og give flere
med stort hjælpebehov adgang til
ordningen ved at slække på kravet
til aktivitetsniveau og evne til at
være arbejdsgiver. Nu kunne man
afgive det juridiske arbejdsgiveransvar til en forening, et privat firma
eller en nærtstående.
Intentionerne var gode, men –
viste det sig – reglerne uklare og
meget svære for kommunerne at
administrere. Der er stor forskel på
udmåling af tilskud fra kommune
til kommune, private firmaer har
drevet plat og svindel, og borgerne
har ikke fået det udbytte af reglerne, som egentlig var tanken.

lære, hvordan man i praksis fungerer som arbejdsleder. For de fleste
mennesker vil det være en stor
opgave at lægge vagtplaner, gennemføre MUS-samtaler og sikre,
at hverdagen fungerer – måske for
7-8 hjælpere. Det er
utrolig vigtigt, at
det i lovgivningen anerkendes,
at der er behov for støtte
til denne
funktion,

Kurser til borgerne
De nye regler tydeliggør, at kommunerne skal vurdere, om man
kan fungere som arbejdsleder/
arbejdsgiver, og samtidig bliver det
beskrevet i loven, at alle BPA brugere skal have et kursus i at være
arbejdsleder/arbejdsgiver. Senest
halvandet år efter etablering af
ordningen skal man med højst tre
forsøg have gennemført kurset og
vurderes egnet.
Det er positivt, at der fokuseres
på, at alle kan have behov for at
Foto:
Kristian Pallesen
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så man ikke frakender arbejdslederevnen på et løst grundlag og
udelukker nogle borgere, som med
den rette støtte kunne lære at
håndtere rollen.

Ny takstmodel
Et andet vigtigt element er, at der
fra centralt hold fastlægges en
takstmodel, som alle kommuner
skal bruge, når de skal udmåle tilskud til den enkelte BPA ordning.
Samtidig fastsættes der også centralt et administrationsbeløb, som
skal dække udgifterne, hvis man
afgiver sit arbejdsgiveransvar til
en forening eller et privat firma.
Socialministeren får hjemmel til at
fastsætte både takstmodel og administrationsbeløb.
Ændringen betyder, at det bliver
meget nemmere
for kommunerne
at administrere
ordningerne.
Samtidig
får den
en-

kelte borger mulighed for at aflønne på overenskomstmæssige vilkår
og vælge lige præcis den forening
eller det firma, man har tillid til, til at
varetage arbejdsgiverrollen.

Foto:
Solveig Andersen

Firmaer skal godkendes
Udbetalingen af tilskud til de firmaer, som fungerer som arbejdsgivere, ændres, så tilskuddet nu udbetales bagud. På den måde sikrer
man, at firmaet leverer hjælpen,
før de får deres penge. Dermed
sikrer man også, at borgerne ikke
pludselig kommer i klemme, hvis et
arbejdsgiverfirma går konkurs fra
den ene dag til den anden.
Det er meget positivt, for der har
været nogle meget uheldige eksempler, hvor nogle borgere pludselig stod uden hjælp, fordi deres
arbejdsgiverfirma gik konkurs.
Endelig indfører man en godkendelsesordning for de firmaer, som
tilbyder at varetage arbejdsgiveransvar. De skal godkendes og kontrolleres løbende af det sociale tilsyn,
og det vil dels sikre kvaliteten af
den ydelse, som firmaerne tilbyder,
dels stoppe useriøse firmaer, som er
på udkig efter en hurtig gevinst.

FAKTA OM BPA:
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter §§95 og 96 i serviceloven giver mulighed for, at borgere med behov for særlig støtte
kan få udmålt et tilskud til at ansætte personlige hjælpere.

Godt, men ikke helt godt nok
Regelændringen, som træder i kraft
den 1. juli 2014, er et vigtigt skridt
i retning af at sikre ordnede forhold omkring BPA ordningen. Men
træerne vokser ikke ind i himlen.
Der er fortsat udfordringer, som
ikke bliver løst med justeringerne.
Derfor har Dansk Handicap Forbund afgivet et fyldigt høringssvar
med fokus på de elementer, som
peger i en forkert retning.
Samtidig fortsætter forbundet
dialogen med relevante politikere
og lægger samtidig stor vægt på at
hjælpe de mange medlemmer, som
henvender sig til os med enkeltsager, fordi der i mange kommuner
fortsat er stort pres på BPA ordningerne. ■

DET MENER DHF OM DE NYE REGLER
•	Reglerne omkring kurser fokuserer alt for meget på kontrol og alt for lidt
på støtte og omsorg til nye brugere af BPA ordningen.
•	Kommunerne skal stå for kurserne, og DHF er bekymret for, at indholdet
bliver alt for vilkårligt, hvis man ikke inddrager den rette specialviden.
•	DHF er bekymret for, at borgere, som ikke gennemfører kurserne i første
omgang, dømmes ude, også selvom de senere bliver i stand til at gennemføre kurset.
•	Reglerne og bemærkningerne hertil er fortsat meget uklare i forhold til
at beskrive, hvad det vil sige at være en god arbejdsleder. For mange
kommuner forsøger at frakende arbejdslederevnen på et løst grundlag,
og dette vil ikke blive bedre med de foreslåede regeljusteringer.
Læs mere om Dansk Handicap Forbunds syn på regeljusteringen
i høringssvaret til socialministeriet - publiceret den 23.januar på
www.danskhandicapforbund.dk/nyhed/justering-af.
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TILGÆNGELIGHED

Af Bente Rødsgaard Fotos: Magnus Krabbe

Elevator skaber

To fluer med et smæk – en elevator gjorde en tandlægeklinik tilgængelig, og en beboer blev sparet for en flytning

B

IRGIT HAARGAARD HAR
været tandlæge i 25 år, og
har mange trofaste kunder.
Hun oplevede, at i takt med
at kunderne blev ældre, fik de
sværere og sværere ved at komme
til hendes klinik i Ringsted, som
befinder sig i et gammelt byhus fra
1890. Derfor mente hun, at en elevator måtte være løsningen, og da
hun er en handlingens kvinde, gik
hun i dialog og forhandling med
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ejeren af huset. Resultatet er nu, at
der både blev skabt niveaufri adgang fra gaden og en elevator.

En hjælp til kunderne
”Jeg ville gerne give denne ekstra
hjælp til mine patienter. Det er
surt, hvis man har haft en patient i
25 år, som gerne vil forsætte med
at komme hos en, at det ikke kan
lade sig gøre. Jeg ville også gerne
have et handicaptoliet, men det

er der ikke råd til, og vi har heller
ikke en lift til at hjælpe personer
fra kørestol til tandlægestolen. Så
alt er ikke helt ideelt. Men jeg synes tilbuddet i klinikken i Ringsted
er blevet meget bedre, efter der
er etableret elevator. Det gavner
især patienter med gangbesvær
eller lungesygdomme og rollatorbrugere. Elevatoren har kostet en
del på min husleje, og jeg er noget
’stavnsbundet’, griner hun, men det
er det hele værd”.
Tandlægen har også en anden
klinik. Den ligger i Osted, hvor man
let kan tage i mod patienter i elkø-

glæde i Ringsted
Tandlæge Birgit Haargaard
glæder sig over, at hun nu
kan tilbyde behandling
også til gangbesværede
patienter.

Ikke kun patienter til tandlægen
er glade for elevatoren – også
husets tre beboere er glade for
elevatoren.

derne enten var for store eller for
små, men det værste var, at de alle
havde trapper.

Kan blive boende

restole, da klinikken er i en nyere
bygning i et plan og niveaufri.

Var på vej til at flytte
Samtidig med at tandlæge Birgit
Haargaard forhandlede elevator
med ejeren, gik Lise Cruckov og
pønsede på at flytte fra ejendommen, der ud over klinikken tæller
tre beboere. En hjerneblødning
gjorde det svært for Lise Cruckov
at gå op og ned ad trappen til sin
bolig. Senere stødte der en svimmelhedssygdom til, og så begyndte
hun for alvor at kigge efter ny lejlighed. Det var ikke let, da lejlighe-

”En dag fortalte min nabo mig, at
vi skulle have en elevator på hovedtrappen. Jeg blev bare så glad,
så slap jeg for at flytte. Efter vi fik
den, kan jeg igen gå på gaden med
en indkøbsvogn, som jeg støtter
mig til. Jeg tror, elevatorer er gode
investeringer. Mange ældre vil gerne blive boende i deres eget hjem
så længe som muligt, og flere elevatorer kunne gøre det muligt. Jeg
tror, samfundet kunne tjene penge
ved at spare på dyre plejehjemspladser. Ud over elevatoren, som
skyldes tandklinikken, fik vi fjernet
trin, så jeg kan køre fra gaden og
lige ind i opgangen. Vi bor kun tre
personer i huset, og vi er alle tilfredse med elevatoren.”, siger hun.
Lise Crukow har boet i lejligheden
i 12 år, og arbejdet til hun var 70 år,
men er nu pensionist. Spasmer gør,
at hun kan falde, så hun er glad for
at slippe for trapperne. ”Jeg skal bo
her, til jeg skal bæres bort”, griner
hun og tilføjer, at hendes familie også er glade, ikke kun ved besøg, men
også for at slippe bekymringerne for,
om hun nu falder på trappen. ■

FAKTA
Hvordan finder man en
tandlæge, læge eller en
anden sundhedsbehandler,
som er tilgængelig.
•	Gå ind på www.sundhed.dk
•	Til højre i skærmbilledet står:
Find behandler – marker fx
tandlæge, vælg region og tryk
dernæst på udvidet søgning.
•	Marker tandlæge igen og marker handicapvenlig adgang.
•	Tryk søg.
•	Når du har fundet en tilgængelig tandlægeklinik, så
kontakt stedet og få flere og
udførlige oplysninger om
tilgængeligheden. Husk især
på, at i ældre ejendomme er
elevatorerne ofte små. Handicapvenlig adgang er en bred
formulering, som muligvis
ikke dækker adgang for kørestolsbrugere.
På Sundhed.dk er der 2026
tandlægeklinikker, heraf har de
607 handicapvenlig adgang.
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Handicaprejser til

Italiens charmerende byer

Rom - Italiens historiske centrum
Rom, byen som giver dig mulighed for at træde tilbage i historien.

Afrejse 26. maj 2014

Ingen anden by i verden har samme charme som Rom med sine ruiner fra
antikken, paladser fra renæssancen, springvand fra barokken og romerne
med deres stilede tøj fra nutiden. Bo midt i byen tæt på alle de spændende
seværdigheder på et af vores super 4-stjernede hoteller.

Rejsen inkluderer fly t/r, 3 nætters
ophold på 4* hotel og morgenmad
fra kr.

5.750,-

(Singletillæg: kr. 2.100,-)

Venedig - den romantiske flydende by
Få nøglen til Venedig - en af verdens smukkeste byer.

Afrejse 28. maj 2014

Det er som at spole tiden et par hundrede år tilbage, når man ankommer til
den smukke italienske by med de mange kanaler. På denne rejse, arrangeret af
HandiTours, hjælper vi dig med at få den gyldne nøgle, så du kan passere de

Rejsen inkluderer fly t/r, 5 nætters
ophold på 3* hotel og morgenmad

nyere broer i din kørestol.

(Singletillæg: kr. 2.500,-)

Ring nu på 70

fra kr.

5.995,-

22 72 52 og få et uforpligtende tilbud

(Bemærk: Priserne er baseret på afrejse i maj 2014 med forbehold for trykfejl og udsolgte afgange)

Danmarks største udvalg af handicaprejser
Bestil vores kataloger på www.handitours.dk

HANDITOURS APS | ROSENØRNS ALLÉ 29, 1. SAL | 1970 FREDERIKSBERG C
MEDLEM AF REJSEGARANTIFONDEN NR. 2356 | TLF: 70 22 72 52
INFO@HANDITOURS.DK | WWW.HANDITOURS.DK
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TILGÆNGELIGHED

Af Bente Rødsgaard Fotos: Slukefter Kro

Slukefter Kro er blevet

HANDICAPEGNET
Fire værelser har fået handicaptoiletter og ti andre værelser er blevet gjort egnede til gangbesværede

E

N FREMSYNET KROMAND,
rådgivning fra Dansk Handicap Forbund samt midler fra
en pulje har medvirket til at
gøre Slukefter Kro handicapegnet.
Kroen, der ligger ved Vojens i Sønderjylland blev ombygget for halvandet år side. Torben Skaarup er ejer og
fortæller: ”Vi har gjort kroen handicapegnet for at kunne give en bedre
service til alle og kunne tage imod
både familier og grupper. Vi har fået
støtte til noget af ombygningen via
midler til Lokale Aktionsgrupper, de
såkaldte LAG-midler, som fx kan gives til arbejdspladser og anden udvikling i landdistrikterne”.

Rådgivning fra
Dansk Handicap
Forbund
Kroen har fået rådgivning og været i god dialog med Jens Petersen
fra Dansk Handicap Forbund og har herefter
indrettet fire badeværelser efter forbundets

huskelister, så kroen nu har fire handicapegnede værelser, hvor gæster
i elkørestole kan bo. Ti andre værelser har fået fjernet dørtrin og fået
en bredere dør ind til badeværelset,
hvor der er opsat enkelte greb.
”Her kan personer i små manuelle
kørestole godt bo, men de er især
velegnet til gangbesværede eller rollatorbrugere. Vi er langt fra færdige
med alle vores planer om at gøre
kroen tilgængelig, og vi har ikke beskrevet præcist nok på vores hjemmeside, hvad vi kan tilbyde, fordi vi
har så travlt, men vi ønsker at være
en kro for alle”, siger Torben Skaarup.

God oplevelse
Jens Petersen fra Dansk Handicap
Forbund gav rådgivning på stedet
for nogle år siden, og det var en meget positiv oplevelse, fortæller han.
”Kroejer Torben Skaarup var meget
lydhør. Hans ideer om indretning af
værelserne duede dog ikke, men han

Fire af kroens badeværelser blev indrettet
handicapegnet efter Dansk Handicap Forbunds huskelister.

var villig til at lytte til ændringsforslag.
Som kørestolsbruger kommer man ind
på kroen fra parkeringspladsen, fordi
der er trin ved hovedindgangen, men
det er ok i dette tilfælde, for kroen er
gammel. Jeg har ikke set det færdige
resultat, men der var for mig ingen
tvivl om, at han var oprigtigt interesseret i at gøre kroen egnet for alle”, slutter Jens Petersen. ■
Slukefter Kro ligger
i Vedsted tæt ved
Vojens.
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SEKSUALITET

Af Solveig Skovgaard Andersen Fotos: Maria Fonfara

SEX,
Lasse.

S

KÆRLIGHED
OG HANDICAP

Jeanette.

AMMENSLUTNINGEN AF Unge med Handicap
(SUMH) kører netop nu Projekt LigeLyst - om
handicap og seksualitet. Projektet henvender
sig til unge med handicap mellem 12 og 35 år
og varer indtil sommeren 2015.
Projekt Ligelyst er tredelt og henvender sig både til
unge med handicap, der har brug for viden om seksualitet, krop og følelser, til de fagprofessionelle, der har
kontakt med unge med handicap, og til andre unge.
Den sidste gruppe har i løbet af foråret kunnet
møde udstillingen LigeLyst på 24 gymnasier rundt i
landet. Udstillingen, hvor 13 unge mennesker i ord og
billeder fortæller om deres kærligheds- og seksualliv,
skal sætte fokus på mangfoldighed. ”Alle mennesker
har en seksualitet, men ofte bliver unge med handicap
ikke set og anerkendt som seksuelle væsener og endnu sjældnere som attraktive og potentielle partnere.
Håbet med denne kampagne er at sætte fokus på den
mangfoldige krop og den mangfoldige seksualitet – at
vise, at seksualitet har mange ansigter og kroppe og
ikke mindst, at man som ung med et handicap også har
seksuelle drifter, tanker og drømme”, fortæller SUMH.
Udstillingen kan senere opleves på fx festivaler og
Sommersjov i Hou (Ungdomkredsens sommerkursus).
De øvrige to målgrupper tilgodeser projektet med
forskellige events, temadage og længerevarende forløb
på STU'er, bosteder, dagtilbud mv. for både beboere
og personale. Dels med seksualoplysning tilpasset
de unge og deres forskellige handicap - fx med korte
events af 1-3 timer, en hel temadag eller et længere
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Mie.

forløb om at lave kæresteregler. Dels med viden og
inspiration til de fagprofessionelle (fx lærere og pædagoger), så de selv kan igangsætte og videreføre en åben
dialog om seksualitet med de unge med handicap.
Læs mere om projektet
på www.ligelyst.dk ■

Mulle og
Sonny.

Af Solveig Skovgaard Andersen Illustration: Niels Poulsen

NÅR VIRKELIGHEDEN OVERGÅR FANTASIEN
Når man har et handicap – ikke mindst når man sidder i kørestol – kommer man ofte ud for nogle oplevelser, som
andre mennesker ikke får. Velmenende mennesker, der hjælper alt for meget, behandler en som et barn eller spørger
om de mest utrolige ting. De gør det af et godt hjerte, fordi de gerne vil hjælpe eller af ren ubetænksomhed. Nogle
oplevelser er sjove, andre bliver det først bagefter, og nogle så langt ude, at man tror, det er løgn.

Nedenstående historie er fortalt af landsformand
Susanne Olsen.

Du skal da ikke snydes
På en delegationsrejse til Kasakhstan med Kvinderådet,
som Susanne Olsen dengang var næstformand for, var
en del af programmet et besøg på et landbrugskollektiv
meget tæt på den kinesiske grænse. Her havde aldrig
været et officielt besøg, så hele landsbyen var nymalet
og shinet op, og alle beboere var mødt festklædte frem.
”Vi fik en rundvisning og endte til sidst i en gård, der var
helt overdækket af klatrende vinplanter med masser af
druer. Vi blev placeret på tæpper på jorden, undtagen

mig naturligvis, jeg sad jo der og ragede op som sædvanligt. Som på resten af turen fik vi hele tiden noget at
spise og drikke. Borgmesteren holdt tale, men spottede
alligevel hurtigt, at jeg jo ikke kunne skaffe mig noget at
spise selv.
Det ville han gøre noget ved og rykkede fluks hen ved
siden af mig. Så talte han videre, mens han begyndte at
stopfodre mig med den ene vindrue efter den anden.
Og han blev ved. Jeg tyggede og tyggede, for jeg kunne
ikke nå at signalere, at det var nok, og samtidig ville jeg
jo heller ikke virke uhøflig.
Det var en laaaang tale, og jeg kan love for, at man får
dårlig mave af for mange vindruer!” ■
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VIRKSOMHEDSGUIDE

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

Vi leverer over hele landet!
Book
online

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

Søger du en håndskinne,
der understøtter det aktive greb?

Dronningens
Ferieby – jeres helt
eget ferieparadis…
Feriebyens 44 feriehuse ligger midt i
naturen og kun 100 meter fra Grenaa
Strand. Husene er til mindste detalje
indrettet med henblik på at lette opholdet for bevægelseshæmmede.
Weekendophold i maj
Fredag til søndag kun kr. 1.455,-

Handyflex

Sommerferie i juni
1 uge kun kr. 5.495,Prisen er for op til 5 personer inkl. slutrengøring. El og varme afregnes efter
forbrug. Hjælpemidler kan bestilles.
Vi har udviklet Handyflex® som en fjeder, der dynamisk understøtter
din hånd. Fjederens stivhed og form designes individuelt til dine behov,
og ortosen kan forsynes med tommel- og fingerstøtte. Den er nem
at tage af og på, og kan bruges i vand.

Ferie uden forhindringer

Dropfodmdialock

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

Online booking

Dronningens Ferieby 1

www.dronningensferieby.dk

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

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

VIRKSOMHEDSGUIDE

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

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

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

Handicapservice
for dig
-omsorg med omtanke

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555
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