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VIKAR I FOLKETINGET

WOW!
- hvor smart

Er du sygeplejerske eller SSA’er
der ønsker tid til din faglighed?

Er du respiratorbruger
der ønsker kvalitet og stabilitet?

Vi har mennesket i centrum
og arbejder i Region Sjælland, Region Hovedstaden,
Region Midtjylland og Region Nordjylland
VIPvikar tilbyder arbejde som
respirationshjælper i
respiratorbrugeres eget hjem:
•
•
•
•
•

ordnede løn- og
arbejdsforhold
fast rulleplan
et godt arbejdsmiljø
teamledere
faglig supervision

Læg ansøgning ind via
www.VIPvikar.dk

VIPvikar er valgt som
leverandør af respirationshjælpere i 4 regioner
Vi er valgt på kvalitet og
leveringssikkerhed, og sikrer dig
faste professionelle team
Ønsker du at vide mere, så ring
på telefon 55 34 14 00
Eller læs mere på
www.VIPvikar.dk

VIPvikar – når kvalitet er vigtig

Vordingborg l København l Aarhus l Aalborg
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Når man er den første med et handicap til at gøre et eller andet, så bliver
man rollemodel.

12

36

18

REHABMESSEN

6 Hjulspind
12 Tanker fra en
folketingspolitiker
Sarah Glerup har været vikar i Folketinget og skrev Danmarkshistorie.

Logo: Public

Foto: Bente Rødsgaard

SARAH GLERUP, POLITIKER I ENHEDSLISTEN

30 Dansk firma i Vietnam har
gode erfaringer med at ansætte
mennesker med handicap

Handicap-nyt har talt med vinterbaderklubben på Stranden.

16 Wow – hvor smart!

35 Vanførefonden

Lotte Tobiasen beskriver hvor nemt,
det er blevet for hende at komme
omkring i Århus med en kørestolstraktor.

Vanførefonden uddelte to priser på
årsmødet.

18 Lige adgang
– en ny app, du kan skrive i, som er
udviklet af Dansk Handicap Forbund.

19 Jens Bouets klumme
21 Det sker i DHF
29 Vi må få dem
til at ændre holdning
Det Centrale Handicapråd har undersøgt fordomme om mennesker med
handicap.

gang en artikel om at være søbader
og blæse på, hvad folk tænker om
ens krop.

32 Nye bøger
Sangen har lysning - Livet med min
hjerneskadede mand og den poetiske bog ”Freischwimmer”. To vidt
forskellige bøger om at leve med et
handicap.

14 Nu bliver det da ikke bedre

LIGE ADGANG – EN NY APP

36 Health & Rehabmessen
i København var et stort
tilløbstykke
Handicap-nyt har talt med en del
udstillere af både store og små hjælpemidler.

44 Besøg Råbjerg Mile
En gang om året lægges der køreplader ud, så kørestolsbrugere også kan
opleve den spektakulære sandmile.
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45 Fra arkivet
Handicap-nyt er gået i arkivet og
finder gamle historier frem. Denne

WOW!
- hvor smart

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

Fiskers Huse ApS

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

Agervej 6 · 7300 Jelling · tlf. 24400547 · darius0401@icloud.com
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Fiskers Huse ApS opfører sommerhuse velegnet til handicappet. Kom også og se vores udstillings hus ved Bork havn.
Topisoleret sommerhus med luft til vand varmepumpe. 120 m2 hus til 1.750.000,-

Terræn-vogn til vand og strand
Medema A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - Tlf 70 10 17 55 - info@medema.com - www.medema.dk
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I løbet af foråret har der været et stort
fokus på det, der er blevet udråbt som
tillidskrisen imellem borgere og myndigheder. Der er alt for mange eksempler
på, at samarbejdet mellem borgere og
kommuner går i hårdknude, og vi oplever
– særlig igennem vores rådgivning, hvordan medlemmer henvender sig til os,
fordi de er utrygge og nervøse for at tale
med den kommunale sagsbehandler. Det
er for mig at se et symptom på, at noget
er helt galt.
Og der er en grund til, at mange borgere har mistet tilliden igennem de
seneste år. Det skyldes voldsomme besparelser og revisitationer, hvor mange
borgere gradvist er blevet frataget hjælp,
og det skyldes reformer, som har presset de allersvageste grupper ud over al
rimelighed.
Bemærkelsesværdigt er det, at både
social- og indenrigsministeren og Kommunernes Landsforening (KL) åbent har
talt om, hvor vigtigt det er at få nedbrudt
mistilliden. Det sætter vi pris på, og i
Dansk Handicap Forbund har vi for eksempel haft en rigtig god dialog med KL
om, hvordan vi kan finde veje til at forbedre forholdet.
Jeg er enig i, at vi skal arbejde for at
fjerne mistilliden, og jeg synes faktisk, vi
gør alt, hvad vi kan. Uanset om vi taler
rådgivning, bisiddere eller uddannelse af
tillidsvalgte, så er et af de helt centrale
punkter i vores arbejde altid, at vi skal
fremme samarbejde, og at vi skal være
dem, der går foran for at afbøde konflikter, være konstruktive, og, som jeg så
ofte siger: ’vælge vores kampe’.

Men når man følger debatten om
eksempelvis revision af serviceloven,
økonomiforhandlingerne mellem stat
og kommuner og får beretninger fra det
kommunale landskab, så får jeg nogle
gange fornemmelsen af, at det kun er os
på borgersiden, der forventes at begrave
stridsøksen. Mens vi skal udvise god skik
og samarbejde, så taler myndighedssiden
om, at handicapområdet ’skal gøres styrbart’, hvilket oversat til dansk betyder,
at borgerne vil komme til at lide et rettighedstab i forhold til de muligheder, de
har i den eksisterende servicelov.
Et gammelt ordsprog siger, at der skal
to til en tango. Jeg byder gerne op til
dans, og mit ønske til alle parter med
interesse i handicapområdet – myndighedspersoner, politikere og organisationer – er, at vi hver især bruger sommeren
til at tænke lidt over, hvordan man kan
fjerne mistilliden. Er det ved at tænke i
kortsigtede besparelser og fatale forringelser af serviceloven, eller er der andre
veje, som i højere grad handler om at
højne fagligheden, vise tillid og tænke i
langsigtede investeringer i mennesker?
Jeg vil lade spørgsmålet svæve ud i
den lune sommerluft…
Med ønsket om en god sommer til jer
medlemmer og andre med interesse i
handicapområdet.

Susanne Olsen
Landsformand

ISSN: 2445-6799
Handicap-Nyt online
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Lånebiler – nye muligheder for gangbesværede
Hvis du kan køre en almindelig bil – eller hvis du kan
benytte en almindelig bil, hvis nogen kører den for dig,

Du kan også bruge dit Rejsekort eller en app.
Når du er registreret, kan du søge efter biler og reser-

så er der opstået nogle nye muligheder for transport

vere en. På et interaktivt kort kan du se både grænser

i København, som du måske kan bruge. Det er nemlig

for, hvor bilerne må køre til, men også hvor der er ledige

blevet muligt at leje 400 elektriske bybiler hos firmaet

biler. Som turist i fx Berlin, Hamburg, London og Stock-

DriveNow, som opererer indenfor et stort område af

holm kan du på samme måde leje biler. En anden tjene-

København, fx fra Hellerup Station og til Københavns

ste er GoMore, her kan du også som fx gangbesværet

lufthavn. For at benytte en bil skal du oprette dig som

køre med andre og få et lift fra København til Århus,

kunde hos DriveNow, og så får du et kundekort med po-

eller du kan leje din bil ud til andre, når du ikke bruger

sten, som du kan bruge både i København og i udlandet.

den.

Til lykke til landsformand
Susanne Olsen
Den 7. juni kunne landsformand Su-

dets tilbagevendende deltagelse på

formand for Foreningen Tilgængelig-

sanne Olsen fejre 60 års fødselsdag.

Health og Rehab-messen, hvor hen-

hed for Alle, som står bag hjemmesi-

des kassebil fungerer som flyttebil og

den Godadgang.dk.

Susanne blev landsformand i oktober 2006 og har været aktiv i forbundet siden 1980. Før Susanne blev

opbevaringsbil i flere dage.

Susanne er familiemenneske og

Susanne er medlem af bestyrel-

har mange interesser, hun er bl.a. en

landsformand, var hun i 12 år næst-

sen i Bevica Fonden, Vanførefonden,

flittig gæst til opera og ballet på Det

formand og har gennem tiden haft en

Egmont Højskolen og næstformand i

Kongelige Teater, men også til at se

lang række tillidsposter i forbundet.

Landsforeningen Borgerstyret Person-

eksperimenterende danseforestillin-

Hun er en stor drivkraft bag forbun-

lig Assistance (LOBPA). Hun er også

ger på mindre scener.

... Behandlingscentret Østerskoven
skifter navn til Neurocenter Østerskoven. Det sker, fordi tiden er løbet fra
det gamle navn, der nu erstattes af et
mere retvisende. Ved at bruge ordet
neurocenter præciseres det, at Østerskovens brugere er mennesker med
diverse hjerneskader.

... DR, Nationalmuseet, Slots- og
Kulturstyrelsen og en række museer
over hele landet går sammen om at
formidle Danmarks historier på ny.
Det sker igennem det store landsdækkende projekt ”Historier om
Danmark”, som skal kunne ses, høres
og mærkes i hele landet, blandt andet
i kraft af mange slags formidling på

VED
? STE
, AITD
D UV

DU, AT?
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Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arki-

Øget fokus på
tilgængelig arkitektur

tektur, Design og Konservering (KADK) vil i samarbejde
med Bevica Fonden styrke forskning og uddannelse i
arkitektur for mennesker med bevægelseshandicap.
”Vestled” ved Hvide Sande er en sti, der bugter sig
fra parkeringspladsen, over klitten og ned til stranden.
Belægningen er udformet i røde tegl og er indrammet
af en støbt betonkant, og alle kan bruge den. ”Vestled”
er et eksempel på, hvordan tilgængelighed og et stærkt
arkitektonisk greb kan tænkes sammen. Det er denne
sammentænkning, som KADK nu får mulighed for at
sætte øget fokus på efter at have fået tildelt en bevilling på knap fem mio. kr. fra Bevica Fonden til forskningsprojektet: Universelt design og tilgængelighed for
alle: Arkitektur, byer og rum”.
Direktør i Bevica Fonden Marianne Kofoed ser frem til
samarbejdet med KADK og udtaler:
”Der er behov for at styrke fokus og viden om tilgængelighed i arkitektuddannelsen, hvis de kommende arkitekter skal tænke tilgængelighed ind som en naturlig
arkitektonisk parameter. Tilgængelighed skal ikke være
et ”add on”, men en ligeværdig løsning, der gælder for
alle.”
Pressefoto af Vesterled

I forbindelse med projektet oprettes en adjunktstilling, som efterfølges af et lektorat, og der tilknyttes en
international gæsteprofessor med spidskompetence
inden for området. Det er samtidig planen at igangsætte
to ErhvervsPhD-forløb og dermed sikre, at projekterne
får en tæt forbindelse med danske arkitektvirksomheder. Projektet er planlagt til at vare syv år.

Ny medarbejder
Rådgivningen i forbundet er blevet udvidet med endnu en ny medarbejder. Denne gang
har vi den glæde at byde velkommen til socialrådgiver Lotte Tobiasen, som i øvrigt har
skrevet en artikel til dette nummer af Handicap-nyt (se side 16). Lotte Tobiasen er ikke
Foto: RYK

ny i forbundet. Hun har blandt andet været formand for specialkredsen RYK i årene
2009 -2014. Velkommen til.

museer. Nordea-fonden er gået ind i
projektet med et økonomisk bidrag på
14,8 mio. kr.

om hjemmetræning, FKs landsmøde og
en stol der kan hjælpe personer op fra
gulvet og meget mere.

... Forældrekredsen (FK), som er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund,
udgav FK-nyt i april 2016, som du kan
læse på forbundets hjemmeside. Læs fx

... Ryk – som er en specialkreds for
rygmarvsskadede i Dansk Handicap Forbund har også et nyt magasin på gaden,
der blandt andet beskæftiger sig med

senskader. Du kan læse det på Ryks
hjemmeside http://ryk.dk/
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Da konferencen ’Offentlig digitalise-

rent faktisk være stolte af. Digitalise-

og en af initiativtagerne til Digitalise-

ring 2016 – på vej mod d-land’ løb af

ring er afgørende for at øge velfærd

ringsprisen, til magasinet.

stablen i marts måned, var det med

og effektivitet til gavn for borgere,

ren jysk triumf, da Hjørring og Re-

offentlige medarbejdere og ledere.

len fra Magasinet Pleje her:

gion Syddanmark vandt henholdsvis

Samtidigt viser dette års priser en

http://bit.ly/1TaExAT

Velfærdsprisen for projektet ’Sensor-

tendens om at

bleer’ og Efektiviseringsprisen for

tænke udefra-

projektet ’teletolkning’.

ind, hvor bor-

Det er første gang nogensinde, at

geren sæt-

jyske myndigheder rydder bordet,

tes i cen-

skriver Magasinet Pleje.

trum frem

"Digitaliseringsprisen viser de

Læs mere om årets vindere i artik-

for systemet.

mange gode digitale initiativer og

Det kan it

løsninger, der udvikles og anvendes

hjælpe med," siger

i det offentlige Danmark. Det kan vi

Jane Wiis, direktør i KL

Folkeskolen skal sikre lige adgang
til leg og undervisning
Skolernes fysiske faciliteter skal understøtte, at børn med

Udtalelsen kommer efter, at et besøgshold fra Folketingets

handicap kan deltage på lige fod i alle dele af skoledagen,

Ombudsmand gennemførte et såkaldt tilgængelighedstil-

som alle andre børn kan.

syn på Skovvangskolen i Allerød Kommune.

Det slår ombudsmanden fast i en udtalelse.
"Jeg er helt opmærksom på, at der kan være budgetmæs-

Efter besøget kaldte Ombudsmanden, ifølge hjemmesiden, det problematisk, at børn med handicap ikke havde

sige problemer på området. Men det er afgørende, at alle

lige adgang som andre børn til leg på legepladsen, og han

børn, uanset handicap, har adgang til undervisning og mu-

kom med forskellige anbefalinger til etablering af legefa-

lighed for at deltage i leg i frikvartererne. Folkeskoler, der

ciliteter, som kan benyttes af børn med bevægelseshandi-

har elever med bevægelseshandicap, må derfor bl.a. sikre

cap.
Han kom også med anbefalinger til, hvordan adgangen

siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen ifølge ombuds-

til undervisningen kunne gøres mere tilgængelig med bl.a.

mandens hjemmeside.

etablering af hæve-sænkeborde.

Foto: Colourbox.com

passende tilgængelighed til faglokaler og legefaciliteter,”
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Foto: Colourbox.com

REN JYSK DIGITALISERINGSTRIUMF

Få lappet
kørestolen
derhjemme
EasyLap hedder det nystartede firma,
som lader dig slippe for besværet
med at fragte din kørestol, eller cykel
Foto: Colourbox.com

eller andet, der kan punktere, til en
forhandler for at få lappet hjulet.
EasyLap kommer til dig inden for 24
timer på hverdage og inden for 48 timer i weekender og på helligdage.
Firmaet dækker postnumrene
9000, 9200, 9210, 9220, 9230, 9260,

Inklusionen i
folkeskolen fungerer
ikke optimalt

9400, 7800 og 7840, og det er derfor
på nuværende tidspunkt kun de jyske
medlemmer, som kan gøre brug af
servicen.
EasyLap skriver desuden på deres hjemmeside, at kunder mod en
merbetaling på 49 kroner kan få leveret fx deres kørestol på en ønsket
adresse, hvis man fx punkterer på vej

Godt 400 forældre til børn med

35 procent af de adspurgte foræl-

på arbejde, eller når man bevæger sig

handicap deltog i foråret 2016 i en

dre oplever desuden, at deres barn

undersøgelse af inklusionen i folke-

ikke kan deltage i udflugter, fysisk

skolen, som Danske Handicaporgani-

aktivitet eller sociale arrangementer,

kroner på hverdage og 199 kroner

sationer (DH) står bag.

og her, viser undersøgelsen, spiller

i weekender og på helligdage. Læs

de fysiske rammer på skolerne ind.

mere om EasyLap på deres hjemme-

er nedslående læsning, hvis man

En femtedel af forældrene peger des-

side her: http://bit.ly/1sl9Uyv

er tilhænger af og tror på, at inklu-

uden på, at deres barn ikke er en del

sion i folkeskolen er vejen frem. For

af det sociale fællesskab, og største-

eksempel mener 60 procent af de

delen af forældrene mener, at deres

adspurgte forældre ikke, at lærere og

barn ikke får den nødvendige støtte

pædagoger har tilstrækkelig viden

og hjælp i frikvarterer og pauser, der

om handicap, ligesom mere end halv-

gør, at de kan deltage i sociale akti-

delen af de adspurgte forældre ikke

viteter.

mener, at det faglige udbytte er højt

I maj måned besluttede regeringen

nok for deres barn. Desuden peger en

at fravige målsætningen om, at 96

fjerdedel af forældrene på, at deres

procent af alle skoleelever skal gå i

barn er fritaget fra et eller flere fag i

den almindelige folkeskole. Det skete

skolen på grund af deres handicap.

efter anbefaling fra et ekspertudvalg,

Det er især de fysiske fag som
idræt, børnene bliver fritaget fra, men
også i sprogfag og kreative fag opleves udfordringer.

Lapning af en kørestol koster 169

som havde set inklusionsindsatsen
efter i sømmene.

Foto: Colourbox.com

Konklusionerne i undersøgelsen

rundt i byen eller er på tur.
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

GOOGLE VIL GØRE DET MULIGT AT STYRE
ANDROIDTELEFONER MED STEMMEN
For at imødekomme et behov hos
mennesker med handicap har Google

Det skriver www.version2.dk.

vil, når den er færdig, gøre det muligt

Et af disse værktøjer er en app, som

for mennesker, som fx har svært ved

i en række blogindlæg annonceret, at

skal gøre det muligt at styre andre

at bruge fingrene, at scrolle ned, åbne

virksomheden vil arbejde på en række

apps og en række funktioner i telefo-

andre apps og navigere rundt i telefo-

tiltag, som skal gøre det lettere at

nen med stemmen. Ifølge netmediet

nen ved hjælp af stemmen.

bruge Android styresystemet.

testes appen i en betaversion, og den

Milliondonation sikrer Ulykkeslinjen
frem til udgangen af 2017
Offerfonden har bevilget godt fire millioner kroner til Ulyk-

uheld har langvarige konsekvenser for de ulykkesramte og

kesLinjen. Det sikrer driften de næste to år.

deres familier.

Siden august sidste år har UlykkesLinjen hjulpet ulykkes-

Initiativtagerne til UlykkesLinjen er Havarikommissionen

ramte danskere med at undgå de langvarige konsekvenser,

for Vejtrafikulykker, Rigspolitiet, Rådet for Sikker Trafik,

som ofte følger en ulykke. Hundredvis af ulykkesramte og

Forsikring & Pension og UlykkesPatientForeningen, der tid-

deres pårørende har således siden august 2015 henvendt

ligere gik under navnet PTU.

sig med fysiske, økonomiske, psykologiske og psykosociale
problemer. De har modtaget gratis og uvildig råd og vejledning, erstatning, sygedagpenge og krisehjælp. Opstarten
af UlykkesLinjen i 2015 blev mulig takket være økonomisk
støtte fra Offerfonden, og den nye milliondonation danner
grundlag for, at UlykkesLinjen består som et gratis og uvildigt tilbud i yderligere to år til og med udgangen af 2017.
Initiativet til UlykkesLinjen tager udgangspunkt i en
række undersøgelser, der dokumenterer et behov for hjælp
i tiden efter ulykker, og at følgevirkningerne efter et trafik10 • HANDICAP NYT 3 - 2016

UllykkesLinjen, pressemateriale

ning omkring blandt andet behandlingstilbud, arbejdsprøv-

Foto: Colourbox.com

Som noget nyt har Socialstyrelsen
introduceret produktvejledninger på
Hjælpemiddelbasen. Vejledningerne
er henvendt til enten brugerne, som
ønsker information om et nyt hjælpemiddel, de overvejer at anskaffe,
eller til fagpersoner, som er i dialog
med en borger, som skal have et nyt

Vi lever længere,
og det koster penge

hjælpemiddel.
På nuværende tidspunkt ligger der

Danskerne bliver ældre og ældre, og

godt. Vi prøver at få borgerne til at

fem vejledninger, der dækker hvile-

den udvikling kommer til at presse

mestre deres eget liv så lang tid som

stole, transportstole, gribetænger, rol-

kommunerne på økonomien. Sådan

muligt, men det giver selvfølgelig et

latorer og oplæsningsprogrammer og

lyder vurderingen fra mere end halv-

pres på de kommunale udgifter på

skærmlæsere.

delen af kommunerne i en ny rund-

ikke mindst ældre- og sundhedsom-

spørge, som KL’s nyhedsbrev Momen-

rådet. Også på handicap- og psykiatri-

tum har foretaget.

området ser vi heldigvis, at folk lever

Socialstyrelsen oplyser dog, at der
vil komme flere til, og på nuværende
tidspunkt arbejdes der blandt andet

Ifølge rundspørgen forventer 66

på vejledninger om lupper, el-scoo-

procent af kommunerne, at den de-

lagt sammen giver et kæmpepres, når

tere, nødalarmsystemer, elevations-

mografiske udvikling i befolkningen

vi samtidig skal løse udfordringen for

senge, plejesenge og sansestimule-

vil øge driftsudgifterne i kommunerne

dybest set færre penge,” siger H. C.

rende dyner og tæpper.

frem mod 2017. Presset vil især kom-

Østerby (S), borgmester i Holstebro

me på ældre-, sundheds- og socialom-

Kommune, til nyhedsbrevet.

Læs mere om Socialstyrelsen produktvejledninger på hjemmesiden
her: http://bit.ly/1ThrSca

rådet, lyder det.
”Vi lever længere, og det er rigtig

længere end førhen. Men alt dette

Læs hele historien her: http://bit.
ly/1OzdBuB

Alt-i-ét hjælpemiddel gør brugeren mere selvhjulpen
DoMyDay – Nem Kommunikation hed-

hjælpere være med til at strukturere

der hjælpemidlet, der på en gang er

hverdagen og de daglige gøremål for

en telefon og en dag-til-dag kalender,

brugeren, og brugeren oplever derved

der gør det nemmere for mennesker

en større grad af selvhjulpenhed, da

med kognitive udfordringer at få den

DoMyDay hjælper med til at huske og

struktur i hverdagen, der i sidste ende

komme i gang med de ting, som før-

gør dem mere selvhjulpne.

hen ville have været svære at huske

DoMyDays funktioner kan tilføjes og
begrænses alt efter brugerens behov,

Pressebillede, Tele Call

Logo, Hjælpemiddelbasen

Produktvejledninger
introduceres på

på eller komme i gang med.
DoMyDay – Nem kommunikation er

og det gøres nemt via en Android app,

registreret på Hjælpmiddelbasen med

som fx en pårørende eller en hjælper

Hmi-nr. 100574, og den forhandles

har adgang til, hvis det er nødvendigt.

hos Tele Call i Odense.

På den måde kan pårørende og
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PORTRÆT

Tekst: Mads Stampe

Tanker fra en
folketingspolitiker
Mandag den 4. april 2016 vil gå over i historien som den dag, Danmark fik sin første politiker med handicap i Folketinget. Handicap-nyt har taget en snak med Sarah
Glerup fra Enhedslisten, som i tre uger var med til at skrive danmarkshistorie

M

ANDAG DEN 4. april
2016 var første dag som
politiker på Christiansborg for Enhedslistens
Sarah Glerup. Det var også dagen,
hvor der blev skrevet danmarkshistorie. Sarah Glerup har nemlig et
handicap, og mandag den 4. april
blev første gang, hvor en kørestolsbruger satte sig til rette i folketingssalen som politiker.
Sarah Glerup afløste sin partikollega Pelle Dragsted som vikar i tre
uger på grund af selvvalgt orlov fra
Dragsteds side.
Få måneder inden denne historiske dag i april deltog Sarah Glerup
som en af Thomas Blachmans deltagere i årets udgave af X-factor,
og det er derfor heller ikke et helt
ubeskrevet blad, som kom på Tinge. Heller ikke rent politisk eller på
Christiansborg i det hele taget.
Ved valget sidste gang fik Sarah
Glerup 866 personlige stemmer
som kandidat for Enhedslisten, og
når hun ikke skriver historie som
politiker med handicap i Folketinget, så har hun sin daglige gang i
Enhedslistens lokaler på Borgen,
hvor hun arbejder i partiets kommunikationsafdeling.
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Dette kendskab til arbejdsopgaverne, stedet, og til dels også til
sine politikerkollegaer, har, fortæller Sarah Glerup, også haft en mere
lavpraktisk betydning for det arbejde, hun har nået at få fra hånden.
”De (partikollegaerne, red.) ved
godt, at jeg er alt muligt andet end
en kørestol. Jeg skal med andre ord
ikke starte med Adam og Eva hver
eneste dag. De ved godt, at jeg ikke
går af vejen for en politisk kamp,
og de ved godt, at jeg har politisk
træning fra tidligere,” fortæller Sarah Glerup.

Repræsenterer noget andet
Flere gange under samtalen understreger Sarah Glerup, at hun ikke er
handicappolitiker. Hun er politiker
med handicap. Og det er ikke uvæsenligt.
”Jeg er et menneske, der har
brug for hjælp. Jeg kender det så
at sige fra min egen krop, og derfor kan jeg måske være med til at
nedbryde nogle fordomme på den
måde, at jeg, udover at være en af
dem, der bidrager, også er en af
dem, der har brug for hjælp. De to
ting er ikke nødvendigvis adskilte,
og jeg håber, jeg kan være med til

at overskride den opfattelse, der er,
af dem, der bidrager, og dem, der
nasser,” fortæller Sarah Glerup.

Skylder velfærdssamfundet
meget
Og denne – blandt danske politikere – unikke oplevelse af at være
både det ene og det andet giver
Sarah Glerup et praktisk indblik i,
hvordan et samfund som det danske fungerer. Samtidig har hun berøring med nogle af de mennesker,
som i disse år virkelig bliver klemt i
systemet af reformer af den ene og
den anden slags.
”Jeg ved, at ekstrem liberalisme,
som nogle af mine politikerkollegaer står på mål for, ikke nødvendigvis er vejen til personlig frihed.
For mit eget vedkommende er min
frihed et direkte produkt af den
velfærdsstat, jeg er vokset op i. Det
glemmer jeg ikke,” fortæller hun.

Der er lang vej endnu
Hun oplever, at mange politikere
på Christiansborg er dybt privilegerede. Fx har langt størstedelen
af de danske politikere lange videregående uddannelser, og derfor
har de – uanset partifarve – også et

Foto: Tonje Eliasson

Sarah Gleerup er politiker og blev
landskendt, da hun medvirkede i
tv programmet X-factor.

med henvisning til, at et liv med
24-timers hjælp, og de udfordringer
et handicap alt andet lige giver, kan
gøre vejen mod politikerdrømmen
sværere at opnå for nogle.

Holdes til ilden af kritikerne
Som politiker med handicap, oplever Sarah Glerup, må man desuden
leve med, at skeptikerne holder
ekstra øje med en; et handicap er jo
ikke en kvalifikation i sig selv, som
de siger. Og det har de ret i, mener
Sarah Glerup, der har måttet vende
sig til, at kritikerne holder ekstra øje
med hende og hendes arbejde.
”Når man er den første med et
handicap til at gøre et eller andet,
så bliver man rollemodel. Det er
et ærefuldt hverv, som jeg tager
meget alvorligt. Samtidig er jeg
glad for, at jeg er med til at flytte
holdninger, men jeg er også meget
bevidst om at gøre mit arbejde
ordentligt. Der er ingen, der skal
kunne sætte en finger på det, jeg

gør. For hvis jeg gør noget forkert,
så vil det jo – i og med at jeg er
den første og eneste kørestolsbruger i Folketinget – være lig med, at
ingen med handicap har gjort det
ordentligt i politik,” siger hun.
Trods det, at vejen har været
lang, og kritikerne venter i kulissen
på de små fejltrin, så har Sarah Glerup intet fortrudt, og hun håber da
også, at hun på et tidspunkt får lov
at få en hel periode i Folketinget. n

Foto: Instagram

bestemt perspektiv på den virkelighed, vælgerne er en del af. Her
kan hun selv – og andre politikere
med handicap som fx de Radikales
Kristian Heegaard – gøre en forskel.
Hun er samtidig overbevist om, at
der nok skal komme flere politikere
med handicap til, men det bliver
ikke nemt, medgiver hun.
”Uddannelsesniveauet er den
første barriere. Derudover skal man
have været politisk aktiv gennem
en årrække. Hvis det alligevel lykkes at jonglere de to ting, så er der
en udfordring med den fysiske tilgængelighed, som mange politiske
partiers ungdomsafdelinger ikke
klarer særlig godt. Det betyder, at
det allerede i udgangspunktet kan
være en udfordring at komme til
møderne som ungdomspolitiker. Og
derudover skal man jo – præcis som
alle andre – overbevise sit parti
om, at man er værd at satse på i en
eventuel valgkampagne. Så der er
lang vej,” konstaterer Sarah Glerup

Sarah Glerup måtte tale fra foden af talerstolen i Folketinget, da den endnu ikke
er tilgængelig for mennesker i kørestol.
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STRANDEN

Tekst og foto: Mads Stampe
Formand for Spring & Gys Steen Blicher nyder stilheden og den smukke
udsigt fra ’formandens plads’ på
bænken for enden af badebroen på
Stranden i Charlottenlund.

Nu kan det da ikke

blive bedre
Handicap-nyt har besøgt støtteforeningen Spring og Gys,
som holder til på Stranden i Charlottenlund. Her hersker
fred og ro og et sammenhold, som ingen af medlemmerne
ville være foruden

S

ELVOM KLOKKEN IKKE er
meget efter syv om morgenen, møder Handicap-nyt
Steen Blicher, som er formand i vinterbaderklubben Spring
og Gys, på badebroen. Han har
været i vandet allerede, og han
efterlader ingen tvivl om, at denne
skribents afslag på at gøre ham kunsten efter er en fejl.
”Det er et mentalhygiejnisk
must for os alle sammen. Sådan
starter man dagen bedst. Også om
vinteren, når det er mørkt, koldt
og blæsende. Det er ligesom at
blive genfødt,” konstaterer han
med en historie om, at selvom
det godt kan kræve lidt mere end
almindelig viljestyrke at komme
i vandet en mørk novembermorgen, så er det sådan, han har
det bedst.
”Når man kommer op af vandet,
så er det ligesom at stå på Mal-
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lorca. Man glemmer fuldstændig
regn og blæst og kulde, som man
står der og konverserer med de
andre på broen,” siger han.
Han lyder overbevisende, og udsigten er da også helt fantastisk,
som vi sidder på broen og taler
sammen denne lune forårsdag i
maj. Der skal dog alligevel mere til
at lokke mig i vandet; både nu når
vandet er omkring de 14 grader,
og i særdeleshed i november, når
det er omkring fire grader.

Rift om pladserne
Klubben er populær. Medlemstallet
ligger på 200, som er det maksimale, og skulle der være en, der
meldte sig ud, står den næste klar
til at overtage pladsen. Sådan har
det været i mange år.
Alle vinterbaderne i Spring og
Gys er medlem af Dansk Handicap Forbund og har et strandkort.

Sådan har det været siden 2004,
hvor foreningen blev formaliseret.
Formaliseringen skete efter en
aftale med daværende direktør i
Dansk Handicap Forbund Helge Barnewitz, da Spring og Gys ønskede,
at trappen for enden af badebroen
skulle have lov at blive i vandet året
rundt. Indtil da havde det været kutyme at tage trappen op af vandet i
vinterhalvåret for at beskytte den.

En del af noget større
Aftalen om at lade trappen blive
i vandet kom i hus, da medlemmerne i Spring og Gys blev enige
om at hæfte solidarisk for reparation af de skader på trappen, der
måtte komme. I tiden op til denne
aftale var vinterbaderne desuden
blevet mere og mere bevidste om,
at de måtte være en del af Dansk
Handicap Forbund, når de brugte
Strandens faciliteter.

Arkivfoto
Stranden er et populært sted tæt på København.

”Bevidstheden, om at vi er en
del af en større organisation, kom
langsomt mellem 2000 og 2004,
hvor vi blev formelt etableret som
støtteforening. Før den tid var vi
blot nogle stykker, som godt kunne
lide at komme hernede,” fortæller
Steen Blicher, der er kommet på
Stranden som vinterbader siden
2000. I de 16 år, han er kommet
der, og i de 12 år, hvor Spring og
Gys formelt set har været støtteforening, er trappen ned i vandet
blevet skiftet nogle gange, og badebroen er blevet renoveret. Alt
det har Spring og Gys stået for. I år
står de desuden – ligesom de har
gjort før – for afholdelsen af Skt.
Hans Aften på Stranden. Og det
gør de meget gerne, understreger
Steen Blicher.
”Det primære med at komme
her er at komme i vandet og få en
hyggelig snak. Det er vi alle enige

om. Det specielle ved det her sted
er, at det er primitivt. Der er ingen
sauna eller speciel luksus, og det
kan vi godt lide,” fortæller Steen
Blicher, og han suppleres af en af
de andre medlemmer, som er på
broen efter at have været i vandet
for lidt siden.
”Vi har det vidunderligt. Folk er
så søde, og det er et enestående
fællesskab. Vi kommer ikke sammen uden for stedet her, men vi
har et vældig godt sammenhold.
Det ville jeg ikke bytte for noget
som helst. Det her, det er det mest
positive, man overhovedet kan
forestille sig,” konstaterer han og
understreger, at bevidstheden om,
at de samtidig støtter et forbund
som Dansk Handicap Forbund,
blot understreger glæden ved at
være en del af Spring og Gys.

Nu bliver det ikke bedre
Samtalen kredser i det hele taget
meget om, hvor godt medlemmerne i Spring og Gys har det som
en del af Dansk Handicap Forbund
og som brugere af Stranden. Der
bliver fortalt historier om, hvordan
man ofte hører folk sige ”nu bliver
det da ikke bedre” efter en tur i

vandet. Og som vi sidder der, begynder jeg også at forstå, hvad det
er, der er så tiltrækkende ved stedet og ved det kolde vand.
I den tid, vi sidder på bænken
og taler sammen, kommer flere til
og hopper i vandet, snakker lidt og
går igen. Det er sådan, det fungerer, lader det til. Steen Blicher fortæller da også, at de fleste kommer i tidsrummet mellem klokken
seks om morgenen og klokken ti
om formiddagen. Nogle kommer
også efter arbejde. Alle kommer
der, lader det til, for at få et kvarters frirum fra hverdagen uden for.
”Det er blevet en livsstil for
mange, og det er det, der giver
sammenholdet,” fortæller
Steen Blicher.
På vej tilbage mod byen og dagens gøremål slår det mig, som ikke
har besøgt Stranden før, at Spring
og Gys’ medlemmer kommer for at
få et kort pusterum fra hverdagen.
Det samme gør Strandens øvrige
brugere. Og var det ikke netop til
det formål, at A.P. Møller
i sin tid skænkede grunden til
Dansk Handicap Forbund? Det tror
jeg. Måske hopper jeg i vandet
næste gang. n
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HJÆLPEMIDDEL

Tekst: Lotte Tobiasen Foto: Michael Sølvstad
Botanisk Have er en oase midt i Aarhus,
men den var i mange år lukket land for
Lotte, fordi den er meget kuperet og svær
at forcere i manuel kørestol. Nu kommer
hun og servicehunden Holly der dagligt.

WOW
hvor smart!”

”

En hjælpemotor til en kørestol giver opmærksomhed
og mange nye oplevelser

J

EG TROR, JEG ved, hvordan
det må være at være en kendis. I hvert fald vækker jeg
ofte stor opmærksomhed, når
jeg bevæger mig rundt i bybilledet.
Ja, faktisk er der endda nogen, der
spørger, om de må tage et billede
af mig. De første gange folk vendte
sig eller kiggede efter mig, troede
jeg i min naivitet, at det var mig, der
var genstand for deres interesse.
Jeg skyndte mig derfor at rette på
håret og sende et strålende smil.
Men ak, jeg blev hurtigt klogere.
Det, der får voksne mennesker til
at glo uhæmmet og til at udbryde
”wow, hvor smart”, er såmænd min
kørestolstraktor. Nu hvor jeg ikke
længere bliver skuffet over, at det
er mit hjælpemiddel og ikke mig,
folk er interesserede i, er det sjovt
at høre folks reaktioner og få en lille
snak med dem.
Samtidig bliver jeg dog også lidt
bekymret over reaktionerne, da
de beviser, at kendskabet til gode
hjælpemidler ikke er stort nok, og
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at man selv skal være meget opsøgende og ihærdig for at få den
hjælp, man har brug for.

Opsøgt af forpustet bilist
En episode, der gjorde stort indtryk
på mig, skete en morgen, hvor jeg
kom kørende og blev stoppet af
en forpustet kvinde. Hun havde fra
vinduet i sin andensals lejlighed
set mig køre forbi og havde dernæst styrtet ned ad trapperne og
kastet sig ind i sin bil for at køre efter mig. Årsagen til dette hastværk
var, at et familiemedlem havde
søgt kommunen om en Swiss-Trac
kørestolstraktor, men havde fået at
vide, at sådan nogle ikke blev bevilget i denne kommune. Ikke nok
med, at min Swiss-Trac er bevis på,
at påstanden er usand. Det er også
sådan, at kommunen altid skal lave
en konkret og individuel vurdering
i forbindelse med en ansøgning om
et hjælpemiddel. Argumentet, om
at ”det bruger vi ikke her i kommunen”, holder derfor ikke.

At jeg kunne komme i betragtning
skyldes min helt unikke situation
med både et bevægelseshandicap
og en synsnedsættelse, som betyder, at jeg ikke kan anvende andre
kørselshjælpemidler, som fx en
elcrosser, og mit daglige transportbehov ikke kan dækkes gennem
kørselsordninger.
Jeg stødte første gang på en
Swiss-Trac på en Rehab-messe. Måske har jeg set træt ud, da jeg kom
trillende i min manuelle stol. I hvert
fald blev jeg stoppet af forhandleren. Det var ikke svært for mig at se,
at kørestolstraktoren er genial for
brugere af manuelle kørestole, der
ikke vil slide sig selv op eller lade
sig begrænse af kantsten, ujævnt
terræn, mudder og sne. Helt overbevist blev jeg, da jeg så den i aktion
på Skanderborgfestivalen.

På tur med servicehunden
Efter nogle udfordringer med at få
bevilget kørestolstraktoren er udfordringerne med at komme rundt

FAKTA OM
SWISS-TRAC
- En Swiss-Trac er en hjælpemotor, der kan kobles foran en manuel kørestol og sidder fast på
et beslag under stolen. Den er
terrængående og er også kendt
under navnet ”kørestolstraktor”.
Den fås til både børn og voksne,
og den kan betjenes af personer med nedsat håndfunktion.
Den er let at koble af og på
samt at transportere i bil. Ved
togrejser kan den være på liften
sammen med kørestolen, hvis
den er koblet fra. En Swiss-Trac
kan bevilges som hjælpemiddel
eller købes for egen regning.
Læs evt. mere på
www.wayup.dk.

til gengæld væk, og jeg kører dagligt 10-15 km. på engen, i skoven
og i byen. Med en max-hastighed
på 6 km./t går det ikke så hurtigt,
som mit temperament nogle gange
ville have foretrukket. Til gengæld
kan min uundværlige følgesvend,
servicehunden Holly, følge med,
og den frihed og livskvalitet, jeg

får, er klart at foretrække frem for
afhængigheden af handicapkørsel
eller ledsagere, der kan skubbe.
Swisse, som kørestolstraktoren
hedder her i huset, hvor ingen
har kørekort, gør det ud for både
vandresko, cykel og bil, ja sågar
trillebør, når der skal flyttes
haveaffald og lign.

Det er ikke sikkert, at den er lykken
for alle kørestolsbrugere. Det må en
afprøvning vise. Men sikkert er det,
at vil man ud, kan man komme det,
for de praktiske løsninger findes derude. En forudsætning kan dog være,
at man selv opsøger mulighederne
og kender sine rettigheder. n

FAKTA OM BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER
- Et hjælpemiddel kan bevilges efter Servicelovens § 112, hvis det:
1) 	I væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne.
2) 	I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende
kan udøve et erhverv.
- 	Kommunen skal behandle en ansøgning om et hjælpemiddel ud fra en individuel og konkret vurdering. Derfor
er det ikke pr. automatik sådan, at hvad fx den ene kørestolsbruger kan få bevilget, kan den anden også eller
omvendt.
- 	Man har ret til selv at vælge leverandør af hjælpemidler. Hvis det ønskede hjælpemiddel er dyrere end det,
kommunen finder er ”bedst og billigst”, skal man selv betale merprisen.
- 	Man har altid ret til at anke et afslag på et hjælpemiddel.
- 	Medlemmer af Dansk Handicap Forbund, som oplever problemer med at få bevilget et nødvendigt hjælpemiddel, kan få råd og sparring hos forbundets rådgivningsteam.
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TILGÆNGELIGHED

Tekst: Mads Stampe

Tilgængelighed
er for alle – meld dig
ind i fællesskabet
Dansk Handicap Forbund har i længere tid barslet med en app, som skal gøre
det nemt at finde tilgængelige steder i Danmark, når man er på farten. Nu er
appen klar, og vi har brug for dig til at gøre den flyvefærdig

Forestil dig et scenarie, hvor du er
rundt i byen med dine venner. I vil
gerne ud at spise, men du kender
ikke lige området, og du har ikke fået
tjekket hjemmefra, om der var nogle
restauranter eller caféer, som du kan
komme ind på.
Forestil dig så, at der fandtes et sted,
hvor du nemt og hurtigt kunne tjekke, om
tilgængeligheden var i orden, så du og dine
venner hurtigt kunne komme videre i byen og fortsætte den hyggelige aften.
Her stopper tankerækken så for de fleste. Indtil nu.

Når du har oprettet dig som bruger,
er du i gang. Herefter kan du anmelde alle de steder, som du finder via
søgefunktionen i appen. En anmeldelse tager et minut at lave, og når
den først ligger der, kan alle se den
og få glæde af den.
Det er idéen, og derfor er du vigtig!
Det er nemlig dig – og dine venner
og bekendte – der skal drive appen. Steder
registrerer ikke sig selv, og selvom et sted ikke er
registreret første gang du søger på det i appen, så er
det måske anmeldt næste gang, du bruger appen.

Det gode råd mellem venner

Den gode huskeliste

Dansk Handicap Forbund har nemlig fået udviklet en
app, som er din indgang til et fællesskab, hvor historier
om steder med god tilgængelighed deles mellem ligesindede. Det er en app, som baserer sig på brugeranmeldelser, og den er nem at bruge.
Appen fra Dansk Handicap Forbund hedder ’lige adgang’, og det er platformen, hvor ligesindede kan dele
erfaringer og historier om god og dårlig fysisk tilgængelighed. Det er platformen med gode råd fra én ven
til en anden. Hverken mere eller mindre.

Efterhånden som du bruger appen til at lave dine
anmeldelser vil appen desuden kunne fungere som
huskeliste for dig selv. Du vil altid kunne gå til dine anmeldelser og se, hvordan tilgængeligheden på en bestemt café eller restaurant var, sidst du anmeldte den.
Samtidig har du indblik i alle de andre brugeres anmeldelser. Nemt og hurtigt.
For at sparke appen i gang har vi brug for dig. Skriv en
mail til registrant@danskhandicapforbund.dk og meld
dig ind i fællesskabet før alle andre. Få informationer
om, hvordan det går med arbejdet og vær med til at
gøre en ekstra indsats for alle brugerne af appen.
Når du sender en mail, bliver du samtidig frontløber
i arbejdet med appen, og du vil få stor indflydelse på,
hvilke steder i dit lokalområde, der anmeldes.
Vi glæder os til at komme i gang og til at høre fra dig.
Lad os sammen gøre Danmark spontant tilgængeligt. n

Vi har brug for dig
For at komme i mål og få en rigtig brugbar app til gavn
for brugerne, har vi brug for dig. Meld dig ind i fællesskabet ved at downloade appen på App Store eller i
Google Play og anmeld fx din yndlingscafé eller din
lokale biograf.
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JENS BOUETS KLUMME

SÅ SKETE DET ENDELIG…
Forbundets økonomi er nu i
kontrol, og vi kommer for første
gang i mange år ud med et overskud på årsregnskabet fra 2015.
Det er vi selvfølgelig både glade
og stolte over, men vi er også i
de kommende år tvunget til en
meget stram økonomistyring.
Jeg vil derfor gerne allerede nu mane til besindighed
og opfordre til, at man glædes over dette års resultat
uden at tage for givet, at fremtiden ser lige sådan ud.
Vi har i 2015 fået solgt en række tabsgivende ejendomme, så vi fremadrettet får nedskrevet vores gæld
betydeligt. Ejendommene er solgt fordelagtigt, men
salget af Hans Knudsens Plads 1A vil først figurere i
2016 regnskabet, da købers overtagelse var den 1.
marts 2016. Det betyder også, at vi i 2016 skal tage et
regnskabsmæssigt tab på langt over 2 mio. kr. svarende
til den afskrivning, vi i en årrække har haft på ejendommen på grund af ejendommens manglende modernisering, vedligehold etc.

Så selvom vi som forbund har fået styr på driften
og solgt Hans Knudsens Plads 1A uden direkte tab, vil
det blive yderst vanskeligt (læs umuligt) at præstere et
regnskabsmæssigt overskud i 2016.
Fremtiden ser dog lovende ud på aktiviteter, projekter
og medlemsservice og selvom, at vi har investeret i nye
forretningsområder, er det også lykkedes at få en personaleudvidelse i basisorganisationen.
Vores rådgiverfunktion er blevet opnormeret med to
personer, så den i dag tæller fire socialrådgivere under
kyndig ledelse af afdelingschef Jeppe Kerckhoffs. Dette
er en investering på lige fod med en anden ny funktion
i forbundet. Her tænker jeg på vores projektorganisation med to medarbejdere og en netværkschef. Denne
nye enhed skal sikre, at nye samarbejdspartnere, støtter
og sponsorer findes og plejes.
Lad mig derfor slutte af med en stor tak og et tillykke
til hele organisationen. Vi ved nu, at vi kan (og som det
hedder på nudansk) ”klemme ballerne sammen økonomisk” og fortsat have en organisation, der virker.
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund
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Danmarks største japanske have

"Vi er kommet på Musholm gennem flere
år. Stedet giver os trygge rammer og har en
fantastisk beliggenhed. Og når oplandet skal
udforskes, er et besøg i Birkegårdens Haver
altid dejligt.”

Stine Gommesen

Birkegårdens Haver – jeres udflugtsmål
Parken består af fem forskellige havetyper, fem
legepladser, dyreområde med søde bondegårdsdyr,
minigolf, flere picnicområder samt hyggelig café
og gavebutik. Her er meget I kan se og opleve, god
plads og det er nemt at komme rundt!
- www.musholm.dk - Tlf. 70 13 77 00 -

Tågerupvej 4, Tågerup I 4291 Ruds Vedby I Tlf. 58 26 00 42 I www.birkegaarden.dk
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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.

Fagmesse og Kongres

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

Et selvhjulpet liv

●

BPA-konferansen
Foto: Lars Martin Bøe

Foto: Thomas Haugersveen

stolt, sterk og synlig

Düsseldorf, Tyskland
28. sept. – 1. okt. 2016
www.rehacare.de

Erna Solberg
Retten til BPA
Mari Storstein
Frihet eller fengsel?

Funksjonshemmedes frihet står i fare. Si nei
til institusjonslivet mens du kan! Delta på
skandinavisk BPA-konferanse i Oslo 13. - 15.
oktober. Meld deg på i dag på uloba.no.
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For yderligere information:
Intermess ApS
Rådhusvej 2 _ DK-2920 Charlottenlund
Tlf.: 45 50 56 55 _ Fax: 45 50 50 27
messe@intermess.dk _ www.intermess.dk

2016-05-20 RehaCare 2016_Dänemark_REHACARE_89 x 258_Handicap-nyt_5107

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
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DET SKER I DHF
Juni 2016

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

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

dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand:

susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice
Politisk konsulent:

dhf@danskhandicapforbund.dk
konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:

social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt:

bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder:

mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

▼

Amputationskredsen:

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

BORNHOLM
Lørdag den 25. juni kl. 12.30 - 16.30 i Sagahuset, Rønne:
Grillfest. Der grilles en steg, pølser og bøf; hertil kartoffelsalat og salat og kaffe. Lotteri sælges. Tilmelding senest
den 22. 6. kl. 13.00.
Lørdag den 17. september kl. 12.30-16.00 i Sagahuset,
Rønne: Høstfest. To retter mad samt kaffe og småkager. Musik v. Thomas Nyboe. Lotteri sælges. Tilmelding senest den
14. 9.
Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 / 20 41
43 04 mellem kl. 10 og 13.

HOLBÆK
Torsdag den 18. august kl. 13.00: Sandskulpturer i Hundested. Afgang fra administrationscenteret kl. 10. Herefter
går turen til Rørvig, hvor vi tager færgen til Hundested. Kl.
13: Frokost på Restaurant Røgeristen i Hundested, dernæst
ser vi skulpturerne på havnen. Der er ikke handicaptoilet
på spisestedet, men på havnen 50 meter derfra. Vi er i
Holbæk igen kl. 18. Pris kr. 100, som inkluderer kørsel,
færgebillet, kaffe og kage. Frokost og drikkevarer er for
egen regning. Tilmelding til Henny, tlf. 23 98 93 09 eller

på email: hennycamilla@icloud.dk, senest den 1. 8. Turen
arrangeres i samarbejde med Odsherred afdeling.

HORSENS
Onsdag den 27. juli kl. 18.00: Palsgård Sommerspil ’Chess’.
Lørdag den 27. august kl. 12.00: Tarteletter på Café Alrø.
Mødes v. caféen.
Torsdag den 8. september kl. 18.00: Høstfest.
De aftner, hvor der er spisning, medbringer man selv drikkevarer.

KORSØR-SKÆLSKØR
Torsdag den 23. juni kl. 16.00-23.00: Skt. Hans Aften.
Bustur med liftbus til De Hvide Svaner, Karrebæksminde,
hvor vi skal spise og se bål ved campingpladsen. Afgang
fra Teglværksparken 60, Korsør. Menuen er stegt flæsk
(ad libitum) med kartofler, persillesovs og gammeldags
revelsben (ad libitum) med ristede kartofler, grøn salat og
barbecuesauce. Dessert: Is med frugter. Senere kaffe og
småkager. Pris kr. 440, gæster kr. 540. Sidste tilmelding
den 12. 6.
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Tilmelding til arrangementer skal ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kirsten Rønhoff Hansen,
tlf. 58 19 60 79.

MIDDELFART
Lørdag den 6. august kl. 12.00-?: Rosenfestival i Bogense.
Vi starter med en god frokost på Café og Restaurant Røgeriet, Vestre Havnevaj 29A i Bogense. Pris kr. 100 for
medlemmer, kr. 200 for ikke-medlemmer. Tag gerne en ven
med. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest den
23. 7.

MIDT-VEST
Torsdage den 16. juni og 15. september kl. 18.30-21.30
på Teglvænget: Banko.
Lørdag den 18. juni: Tur til Mønsted Kalkgruber. Tilmelding var den 30. 5. på Bytoften 73 fra kl. 15-16 eller på
tlf. til Edvard eller Jeanette.
Lørdag den 20. august kl. 14.00-19.00: Tur til Sunds Sø.
Vi starter med kaffe og kage. Mulighed for at komme en
tur i søen, hvis vejret tillader det. Kl. 17 er grillen klar, hvor
I kan grille medbragt kød. Foreningen sørger for salat og
flute.
Fredag den 9. september kl. 17.30 på Teglvænget 107 D:
Spis sammen aften. Menu: Godt fra grillen, salat og flute.
Pris kr. 75 pr. person. Øl, vand og vin kan købes. Transport
frem og tilbage sørger man selv for. Sidste tilmelding er
den 29. 8. på Bytoften 73 fra kl. 15 til 16 til Edvard eller
Jeanette.

NÆSTVED
Tirsdage den 21. juni, 5. og 19. juli og 2. og 16. august kl.
19.00-20.30: Gåtur i Rådmandshaven.
Torsdag den 23. juni kl. 18.00-22.00: Skt. Hansfest.
Onsdage den 29. juni og den 31. august kl. 18.30-21.00:
Hyggeaften i kælderen.
Fredag den 29. juli kl. 10.00-21.00: Bustur ud i det blå.
Vi stopper undervejs og spiser hjemmelavede sandwich til
frokost, som foreningen er vært for. Efter frokost går turen
til Stege, hvor vi besøger Thorsvang og tilbringer eftermiddagen på samlermuseet. Mulighed for selv at købe kaffe. På
vej hjem spiser vi middag på Udby Kro. Turen koster kr. 300.
Tilmelding senest den 22. 7.
Søndag den 21. august: Afrejse til Wien. Turen er beskrevet i feriefolder, som følger lokalafdelingens blad. Tilmelding skal ske til Tonny Ploug.
Alle arrangementer foregår på Engvej 18 i festsalen med
mindre andet er nævnt. Kaffe/te koster kr. 10, ved arrangementer med kage kr. 15. Sodavand kr. 5 og øl kr. 10. Ved
hyggeaften koster kaffen kr. 5. Tilmelding til hyggeaften
er ikke nødvendig, med mindre man vil bestille taxa. I det
tilfælde kontakt Marianne, tlf. 28 76 22 75.
Tilmelding til øvrige arrangementer skal ske til Marianne.
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ODDER
Tirsdag den 14. juni kl. 19.00: Banko.
Arrangementer afholdes i Ålykkecenteret med mindre
andet er nævnt. Tilmelding og betaling til Anne,
tlf. 86 55 14 76 / 41 44 09 78.

ODENSE
Søndag den 3. juli kl. 13.00-17.30 på Tarup Gamle Præstegård: Grillfest. Pris kr. 150. Tilmelding nødvendig.
Søndag den 11. september kl. 12.30-17.00 i Hjallese
Forsamlingshus: Høstfest. Pris kr. 175. Drikkevarer for egen
regning.
Tilmelding skal ske dagen før et arrangement til Susanne
og Jørn, tlf. 61 34 35 75 / 30 13 85 95, eller Annette,
tlf. 30 25 22 71. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et
handicap og bor i Odense Kommune. Egenbetaling er kr. 43
tur/retur.

ODSHERRED
Fredag den 29. juli kl. 19.00-23.00 på Pottegården, Lyngvej 73, 4573 Højby: Lars Lilholt koncert. Portene åbnes kl.
19.00, koncerten starter kl. 20.00. Mulighed for at købe
pølser, drikkevarer mv. OBS: lille toiletrum med 90 cm.
friplads ved siden af lavt WC uden armstøtter. Pris for billet er ikke fastsat, men hjælper er gratis, hvis man har DH
ledsagerkort. Kørsel for egen regning, køb selv koncertbilletter. Tilmelding senest den 1. 7.
Torsdag den 18. august kl. 13.00-17.00, Nordre Beddingsvej 31 i Hundested: Sandskulpturer i Hundested. Turen
arrangeres sammen med Holbæk afdeling. Frokost kl. 13
på restaurant Røgeristen. Intet handicaptoilet på spisestedet, men på havnen 50 meter derfra. Efter frokost ser vi
sandskulpturerne på Hundested Havn. Oplysninger om pris
og kørsel ved tilmelding, da turen muligvis vil blive støttet
af SEAS-NVE. Tilmelding senest den 1. 8.
Tirsdag den 20. september kl. 16.00-20.00 på Højby Sø,
Ellingebjergvej 1, Højby: Oplæg om Retssikkerhed og Handicap. Oplæg ved Maria Holsaae (DH), Mogens Wiederholt
(Spastikerforeningen) og Jeppe Kerckhoffs (Dansk Handicap
Forbund). Detaljeret program fås ved henvendelse til Lena.
Pris kr. 100, som dækker smørrebrød, kaffe og te. Drikkevarer for egen regning. Tag selv hjælper med, hvis du har
brug for hjælp. Hjælpere for DHF Odsherreds medlemmer
deltager gratis. Alle er velkomne. Indbudte er politikere,
sagsbehandlere, handicaporganisationer, handicapråd i region Sjælland m.fl. Tilmelding senest den 1. 9.
Alle tilmeldinger skal ske til Lena, tlf. 59 65 95 86, e-mail:
lena.nielsen@c.dk eller Peter, tlf. 59 93 12 34, e-mail: ptl@
nyka.dk med mindre andet er nævnt.

SKIVE-VIBORG
Tirsdag den 16. september kl. 18.00 på Bowl ’n Fun, Sdr.
Boulevard 13, Skive: Bowling. Der bowles fra kl. 18-19,
derefter spisning. Pris kr. 200 for medlemmer, ikke-

medlemmer kr. 225. Børn kr. 75. Prisen er inkl. bowling og
spisning. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest
den 23. 8.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Lis Mortensen,
tlf. 24 82 56 31 med mindre andet er nævnt.

SLAGELSE/SORØ

REJSER
REJSER

ANNONC

Danmark/Middelfart

AMSTERDAM, HOLLAND

INVALIDEB

18.-23.
august
27. april
– 2. maj

Bornholms afdeling arrangerer en seks dages busrejse til
Middelfart, hvor deltagere skal bo på Hotel Severin, der
ligger lige ned til Lillebælt.

Lørdag den 18. juni: Sommerudflugt til Hotel Præstekilde
i Stege. Der serveres flæskesteg med det hele, derefter
kaffe og kage.

Turene er ikke planlagt endnu, men vi skal til Odense, hvor
H.C. Andersens Museum og Jernbanemuseet er værd at se,
og vi skal til Bogense og Kerteminde.

Mandag den 1. august: Stegt flæsk med persillesovs på
Benløse Kro. Dessert er pandekager med is.

Vi sejler med den tidlige færge til Ystad kl. 06.30 den 18.
august. Morgenmad på turen over. Vi kommer hjem den 23.
august først på aftenen.

Mandag den 5. september: Løvfaldstur. Vi skal spise
stegte ål (eller Wienerschnitzel til dem, der ikke spiser ål).
Bagefter er der kaffe og kage.
OBS: Afdelingen holder ferie i hele juli måned.
Bindende til- og afmelding skal altid ske til Aase,
tlf. 26 21 70 02 eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

STEVNS-FAXE
Søndag den 18. september kl. 12.30-15.30 på Bredgade
1 i Hårlev: Høstfest. Programmet er ikke fastlagt, men der
arbejdes på det. Tag gerne en gæst med.

VESTEGNEN
Lørdag den 8. juni kl. 18.00-21.30: ZOO. Pris for mad, bus
og indgang, kr. 200. Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding senest den 1. 6.
Lørdag den 9. juli kl. 12.00-17.00: DHF Handicapstranden. Pris for mad, kaffe, brød og én genstand kr. 200.
Tilmelding senest den 29. 6.
Lørdag den 30. juli kl. 10.00-18.00: Skovtur til Birkegårdens Haver. Pris for turen, mad og kaffe kr. 200.
Tilmelding senest den 22. 7.
Torsdag den 25. til søndag den 28. august: Løvfaldstur til
Fredericia. Turen inkluderer udflugt og køretur, afhentning
på hjemmeadressen, morgenmad fredag, lørdag og søndag,
frokost på turen, to-retters aftensmad fredag, lørdag og
søndag, varm mad og dessert på turen hjem. Henvendelse
til Axel.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Axel,
tlf. 23 84 01 49 mellem kl. 18 og 20.

VORDINGBORG
Mandage den 5., 12., 19. og 26. september kl. 18.45:
Banko. Dørene åbnes kl. 17.30, salget slutter kl. 18.30. Alle
præmier udbetales som kontanter, med mindre der vindes
kaffe eller vin.

Pris kr. 5.950, som dækker fuld pension samt ét glas øl/
vand/vin til aftensmaden hver aften under hele opholdet.
Eneværelse kr. 650. Der skal desuden betales et depositum
på kr. 1000 inden den 12. 6.

-

Tilmelding og oplysninger om turen til Lis Schou,
tlf. 20 41 43 04.
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Tyskland/Berlin

AMSTERDAM, HOLLAND
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-16.
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KRO

– 23. august
Københavns17.
afdeling
arrangerer ferierejse til Berlin med
Korsør/Skælskør
arrangerer
6 dages
vores velkendte afdeling
Grønne bus
og med Ulla
somferierejse
chauffør, til
kører vi via
Slukefter
KroGedser/Warnemünde.
i Vojens.
Vi
skal
på Hotel
Mondial,
som er etmen
firestjernet
Pris
kr.bo
4.475
kr. inkl.
alle udflugter,
ikke evt.hotel
entre
midt
på
Berlins
hovedgade,
den
store
boulevard
Kurbilletter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelfürstendamm, tæt ved Bahnhof Zoo, shoppingtemplet
se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.
KaDeWe og et hav af andre indkøbs- og forlystelsesmuligDer vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten
heder.

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

Hotellet er indrettet i samarbejde med det tyske handicapforbund, og det har vundet priser og udmærkelser for
sin handicapegnede indretning. Der er handicapegnet
swimmingpool og to saunaer, som man kan køre ind i med
kørestol.

RUS
INVALIDEB

NYHED

Me

15

lemme

Brian Hansen

fortalte, at ha

virksomhede

Oplys ved b
sidespejle. El
dit medlemsn
handlet, cert
med andre ra
kørestol fjern
mercasol-ant

kr. 138.000
tlf.
49 19 40m
31 st. tv. 266

Hotellets komfort og udstyr er så overdådigt, at man kanfrygte, at folk helt glemmer at deltage i turens spændende
program.

40 23 70 63,

Prisen for turen er kr. 5.500 i delt dobbeltværelse. Ekstrapris for enkeltværelse. Du kan allerede nu tilmelde dig
turen til Sven, tlf. 38 34 06 61.

RABATO

RUS

Brug for hjælp
ti
NYHED Me

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO

17. – 23. august
15
Focus
People kan
Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages
ferierejse
til overtage det økonom
Focus People tilbyder også at hjælpe
lemmem
Slukefter Kro i Vojens.
som afløsere.
Brian
Hansen
behøver
ikke bekymre
dig om
hverk
Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, menDu
ikke
evt. entre
administration i forbindelse
med sygdo
fortalte,
at ha
billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for
fondenkeltværelog ATP samt kommunikation og ra
virksomhede
se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere
kan
deltage.
DET HANDLER
OM TILLID!
Oplys ved b
Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten
dit medlemsn
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.
med andre ra

mercasol-ant

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 M

tlf. 49 19 40
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Amputationskredsen
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Amputationskredsen

Nyt fra Amputationskredsen

Dansk Handikap Forbund

ing

g og

Amputationskredsen har afholdt generalforsamling

ger, som forbundet generøst giver os mulighed for at

hos SAHVA i Kolding, hvor vi bl.a. hørte om forbundets

søge supervision hos, hvis opgaven som kontaktper-

Ulandsarbejde. Læs evt. mere på vores hjemmeside

son bliver for overvældende.

Skt. Knudsborg

eller kontakt vores formand Annelise for referat m.m.
annelise-hansen@live.dk, tlf. 40 19 98 61.
På generalforsamlingen drøftede vi fremtidigt arbej-

Kontaktpersontilbuddet henvender sig til alle nyamputerede og andre, der har brug for en snak. Det kan
være pårørende, fagfolk og amputerede, der er stødt

de, herunder hvordan vi kommer bredt ud og møder

på nye udfordringer i tilværelsen. Vi kan ikke gå ind i

vores mange medlemmer. Vi modtager gerne forslag

sager med kommunen, her henviser vi til forbundets

til lokaler og indhold både til dagsarrangementer og

socialrådgiverteam og bisidderkorps, men vi kan, ud

weekendtræf.

fra egne erfaringer, gøre en forskel.

En weekend midt i april holdt vi kontaktpersonkur-

Henvendelser vedrørende kontaktpersoner øst for

sus, hvor både erfarne og nye kontaktpersoner deltog.

Storebælt til Karin, karinbre@msn.com, 21 47 22 09

På kurset fik vi redskaber til at møde os selv, før vi

og vest for Storebælt til Solveig, sol1920@gmail.com,

møder andre, og trænede vores færdigheder i at lytte,

41 17 29 45.

fastholde fokus - og hilste på psykolog Kirsten Rolfsa-
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DET SKER I DHF

ANNONCER

Trelænget, stråtækt klitgård ved Vesterhavet sælges
Trelænget, stråtækt klitgård i naturskønt område ved

gulve. El-varme benyttes ved udlejning. Robust interiør,

Vesterhavet sælges. Ideelt til helårs feriehus for firmaer,

som er rengøringsvenligt. Stor, uudnyttet lade. Gården

feriefonde eller foreninger. Ideelt til to familier/genera-

er opført i 1850 og gennemrenoveret i oprindelig stil

tioner. Handicapegnet, ingen trapper.

af ejerne gennem 30 år. Fem minutter fra købmand, 15

Naturgrund på 12.000 kvm. ved skov, klitter og hav.

minutter fra golfbane, vandland og butiks- og forlystel-

182 kvm. beboelse fordelt på stort køkken/alrum, TV-

sescenter. Der er udført ny kloakering på ejendommen i

stue og to værelsesfløje med hvert sit badeværelse. En

foråret 2014.

sauna, og fem værelser med dobbeltsenge. Fire af væ-

Adresse: Svollingvej 69, Vester Husby, 6990 Ulfborg.

relserne har dør ud til det fri og er meget rummelige. Ret

Pris kr. 2,395 millioner. Henv. Til Ejendomsmægler

nyt centralfyr til brænde, desuden elvarme i de fleste

Danbolig, Lars Kaspersen, tlf. 31 75 22 19.

Sælges: 216 m² på Frederiksberg
Lejligheden er indrettet til en kørestolsbruger med to stuer, spisestue/køkken, soveværelse og terrasse i stueplan,
forbundet med intern elevator til underetage med to store værelser.
Find fotos og flere informationer på www.selvsalg.dk/bolig/31484.

Hvem går du til, når du skal
have nye hjælpemidler?

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

Aarhus
Hasselager Centervej 26
8260 Viby J
Tlf. 87 41 10 40
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Kolding
Albuen 70A
6000 Kolding
Tlf. 87 41 10 40

Odense
Bramstrupvej 27
5792 Årslev
Tlf. 87 41 10 40

København
Fjeldhammervej 23
2610 Rødovre
Tlf. 43 43 00 66

Køb litografier af

Lars Nørgaard

Lars Nørgaard, som for nylig udstillede på Horsens
Kunst museum, skabte for en del år siden fire litografier specielt til Dansk Handicap Forbund. De fire
litografier hedder Skyggespil, Piccolo, Duellanter og
Våde drømme.
Det er fire litografier i et fortællende og absurd figurativt sprog og samtidigt ironiske og humoristiske.
Litografierne er trykt på fransk bøttepapir, hver af
dem i 200 eksemplarer, nummereret og signeret af
kunstneren. De måler 65 x 47,5 cm.
Lars Nørgård (1956) er en anerkendt dansk maler

og grafiker, hvis værker kan ses på lang række danske
museer. Han har tillige udført en lang række udsmykningsopgaver bl.a. til Operaen og Danmarks Tekniske
Universitet.
Nu kan du købe litografierne til en rigtig god pris,
nemlig 400 kr. pr. stk. og som tilbud: Betal for tre og
få den sidste gratis - dvs. alle fire for 1.200 kr. Til priserne skal lægges forsendelse. ■
Litografierne kan købes i webshoppen på hjemmesiden og på hovedkontoret kontakt Jeevan tlf. 39 29
35 55.
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DET SKER I DHF
BRUG VISO

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

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

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

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

RÅDGIVNING
FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

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

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

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

✁
Kontingent 2016
Enlige
Ægtepar/Samboende

SÅDAN MELDER DU DIG IND

INDMELDINGSKORT

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

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

Gå på hjemmesiden

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du en indmeldingsblanket, som sendes direkte til sekretariatet fra hjemmesiden.
Det er nemt og hurtigt. Tryk på Bliv medlem og følg linket: http://danskhandicapforbund.dk/fakta/stoet_os/bliv_medlem/tilmeld_dig_her/

Navn:
Adresse:

Ring til os

Postnr./By

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

Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune:
Telefon:
E-mail:
Sæt kryds, hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk
Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

✁

(underskrift af det nye medlem)

310 kr.
465 kr.

LIGESTILLING

Af Mads Stampe

Vi må få dem til at forstå

Det Centrale Handicapråd udgav i januar måned en undersøgelse af befolkningens holdninger til mennesker med handicap. Det kastede nogle tal af sig, som vi må tage alvorligt
og gribe fat i, mener landsformand Susanne Olsen

I

DAGENE EFTER OFFENTLIGGØRELSEN af Det Centrale
Handicapråd og Ankestyrelsens rapport ’Befolkningens holdninger og handlinger i relation til personer
med handicap’ kunne man blandt andet læse historien om, at danskerne undervurderer personer med handicap, som Berlingske skrev i slutningen af januar måned.
Artiklen bygger på tallene i rapporten, som undersøger befolkningens holdning i relation til personer, som
er døve, har ADHD eller sidder i kørestol.

Mit job er ikke for dig
Undersøgelsen viser blandt andet, at halvdelen af de
adspurgte danskere ikke mener, at et menneske i en
af disse tre grupper kan varetage det job, som den
adspurgte sidder i. Samme tendens ses ifølge undersøgelsen, når der spørges til, om de adspurgte vil arbejde
sammen med et menneske i en af grupperne. Eksempelvis svarer hver fjerde adspurgte nej eller er meget i
tvivl, når de bliver spurgt til samarbejdet med en person, der sidder i kørestol eller har ADHD.
Undersøgelsen spørger også ind til bekymringer i
forhold til at skulle være sammen med en person i
én af disse tre grupper i sociale sammenhænge og i
foreningslivet. Her svarer flest ifølge undersøgelsen,
at de har flest bekymringer i forhold til at skulle være
sammen med en person i kørestol, når det drejer sig om
samarbejdsøvelser til et spejdermøde.
Det billede bliver vendt helt på hovedet, når der
spørges til bekymringer i forhold til at gå ud at spise og
til et underholdningsarrangement med en person i kørestol. I den situation, er der færrest, der bekymrer sig
om, at personen sidder i kørestol.

Lader uvidenhed og fordomme styre
Og netop denne forskel er med til at understrege, at
deltagerne i undersøgelsen svarer på spørgsmålene
uden at have nogen reel viden om, hvad det betyder
at have et af de tre handicap, mener landsformand i
Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen.
”De adspurgte har simpelthen ikke mødt nok mennesker med handicap til at vide, hvordan de skal agere
over for os, og derfor tror jeg, at de lader deres uvidenhed og fordomme komme foran,” konstaterer hun.
Resultaterne i undersøgelsen slår fast, at det er på
arbejdsmarkedet, at personerne i en af de tre handicapgrupper møder flest barrierer og fordomme. Og det skal
vi tage alvorligt og kæmpe imod, mener landsformanden.

De første skridt er taget
”Der ligger en stor opgave i at få oplyst bredt om, at
mennesker med handicap er fuldt ud lige så kompetente på arbejdsmarkedet, som alle andre er. Nogle har
brug for kompensation i forhold til det arbejde, de skal
udføre, men det betyder ikke, at de er dårligere end alle
andre til det job, de har. Det skal vi i handicaporganisationerne have fortalt på en måde, så befolkningen uden
handicap forstår det,” mener Susanne Olsen.
Dansk Handicap Forbund har taget de første spæde
skridt på vejen i den oplysningskampagne med søsætningen af arbejdsmarkedsprojektet, som interesserede
kan læse meget mere om i Handicap-nyt nr. 1 2016 eller på forbundets hjemmeside. n
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ULAND

Af Peter Marx og Michael Nylandsted Larsen

Dansk firma i Vietnam har gode
erfaringer med at ansætte
mennesker med handicap
I Vietnam har det danske firma Esoftflow med stor succes
ansat 50 personer, der har et handicap

V

IRKSOMHEDEN ESOFTFLOW, DER har hovedsæde i Odense, redigerer og bearbejder
diverse fotografier fx til brug for ejendomssalg. Firmaet startede i 2007 en afdeling i
Vietnams hovedstad Hanoi. Direktør Thomas Frisenberg
havde tidligere arbejdet i Vietnam i en årrække for International Labour Organisation (ILO). Han var glad for
landet og fandt det naturligt at give noget tilbage.
Esoftflow besluttede derfor at ansætte mennesker,
der havde svært ved at komme ind på arbejdsmarke-

det, såsom mennesker med handicap, tidligere sexarbejdere og narkomaner. I dag ni år efter har 12 pct. af
virksomhedens ansatte et handicap.
”Mennesker med handicap har vist sig at være en
overraskende god og loyal arbejdskraft, der bliver længe i virksomheden,” fortæller Thomas Frisenberg, mens
han viser os rundt. I det store lokale sidder folk side
om side ved lange borde og arbejder bag skærmene.
Ind i mellem er der en person i en kørestol.
”I Vietnam er der tradition for ofte at skifte job, så

Foto: Esoftflow

Forholdene for
mennesker med
handicap er gode
hos Esoftflow.
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FAKTA OM CSR
Begrebet Corporate Social Responsibility (CSR)
er blevet mere normalt de senere år. Det dækker
over, at virksomheder tager et socialt ansvar eller
samfundsansvar. Det vil sige, at virksomhederne
Foto: Esoftflow

tager hensyn til menneskerettigheder, sociale vilkår,
arbejdsforhold, miljø og klima. I Danmark er de største danske virksomheder pålagt at rapportere om
CSR i deres årsberetninger.

MS. Hoai blev månedens medarbejder i april måned.

vi er glade for, at vi kan holde på vores ansatte, da
det er dyrt at oplære nye medarbejdere. Til gengæld
investerer vi i lønnet efteruddannelse i IT og har en
engelsklærer ansat. Men det gør dem jo kun endnu
dygtigere,” konstaterer han.

Tilgængelighed og rummelighed
Kontorerne er tilgængelige, hvilket ikke er en selvfølge
i Vietnam, og toiletterne er også blevet tilpasset kørestole. Måske lige så vigtigt har Esoftflow afholdt workshops for at skabe forståelse for de ansatte, der har et
handicap. Det har ifølge Thomas Frisenberg skabt et
rigtig godt sammenhold.
Ret usædvanligt i vietnamesisk sammenhæng er
det, at Esoftflow har hjulpet en del af de ansatte med
at flytte, så de nu bor tæt på kontoret. Det har de selv
ønsket, fordi trafikken er meget besværlig og langsom i
Hanoi, ikke mindst når man har et handicap.

Kendt for deres værdier
Den rummelige stil i firmaet har givet flere gevinster.
Esoftflow blev hurtigt kendt i Vietnam som et ansvarligt firma, og firmaet er flere gange blevet fremhævet
positivt i medierne for deres ansættelsespolitik og for
at sørge godt for personalet. Det har også skabt opmærksomhed, at danske regeringsmedlemmer og medlemmer af kongefamilien har besøgt virksomheden.
”Det har haft en overraskende god effekt at få en
stærk social profil. Det positive brand har tiltrukket
mange dygtige folk, der ikke har et handicap, og som
sætter pris på den gode stemning på arbejdspladsen
og finder stolthed ved at arbejde her. Og så har vi et
rigtig godt samarbejde med myndighederne, der respekterer vores værdier,” slutter Thomas Frisenberg

Regeringstiltag for at få flere i job
I Vietnam er der mange mennesker med handicap, man
regner med at 10-15 pct. af befolkningen, alt efter
hvordan man definerer det, har et handicap. Samtidigt
har der været helt normalt, at man bliver gemt væk
derhjemme og derfor aldrig får et arbejde, hvis man
har et handicap. ILO vurderer, at Vietnam kunne øge
sit bruttonationalprodukt med tre pct. ved at inddrage
mennesker med handicap i arbejdsstyrken.
Regeringen er klar over, at mennesker med handicap tabes og ikke er en del af den vækst, der foregår
i landet. De har sat et mål om, at 250.000 mennesker
med handicap skal være i arbejde i 2020. Alle større
virksomheder skal have en handicappolitik og kan få
rådgivning af myndighederne.

Forbilleder kan gøre en forskel
Indtil for få år siden har myndighederne krævet, at
firmaer ansatte tre pct. mennesker med handicap. Der
var dog ikke sanktioner, og reglerne blev slet ikke fulgt.
Der er nu lavet et nyt tiltag med nedsat skat, hvis man
har mennesker med handicap ansat.
Men Dansk Handicap Forbunds medarbejder i Vietnam Pham thi Cam Ly tror ikke meget på, at skattefordele vil virke og er mere positiv overfor Esoftflows
ansættelsespolitik: ”Der er stadig for meget stigmatisering. Esoftflow er et forbillede, fordi de arbejder med
det bagvedliggende problem. De viser, at mennesker
med handicap godt kan uddanne sig og være et aktiv i
arbejdsstyrken. Og i samfundet som sådan.” n
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NYE BØGER

Af Bente Rødsgaard

Livet i erindringsglimt og
en krop, der forandrer sig

S

VØMMER MAN GENNEM
livet? Eller bevæger man sig
gennem det? Kan det leves,
hvis det er svært at bevæge
sig? I bogen Freischwimmer (som
betyder frisvømmer på tysk) fortæller Nis-Christian Bredholt en livshistorie bestående af punktnedslag
fra erindringer. Han er skuespiller
og har spillet på eksperimenterende scener og teatre i ind- og
udland, han er harmonikaspiller
og gift med en tysk skuespiller og
far til to børn. Hans liv går med
teaterforestillinger, musik, rejser og
møder med andre mennesker fx i
Østblokken, hvor han møder fattige
mennesker, der er utroligt dygtige
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til at synge eller spille på harmonika. Men bogen rummer også
erindringsglimt tilbage til barndommen og især faderens rolle og
betydning i hans liv, men også til
katolicismen, mirakler og manglen
på samme.

Kroppen svigter
og kampen begynder
En dag i en alder af 38 år sker der
noget, som han knapt nok kan
fatte, han får konstateret sclerose,
og et brev fra hospitalslægen fra
dengang er trykt i bogen. Sygdommen gør tilværelsen til en kamp.
Han elsker at svømme, men også
det bliver besværligt for ham. ”I

den sidste tid til svømning har
mine ben været som træstammer,
jeg trækker bagefter mig som en
bæver, der bygger hule. Som Robinson, der strandende på en øde
ø,” skriver han.
Hans liv forandres, fordi kroppen
forandres, han bliver skilt og horder af hjælpemidler invaderer hans
hjem sammen med et hav af forskellige hjælpere. Trods det, at han
momentvis føler, at han går i opløsning, så vil han gerne leve, selvom
hans liv nu er meget anderledes.

Langsom læsning
Han er belæst, og der er litterære
referencer til fx Franz Kafka, Knausgård, Knut Hamsum og Samuel
Beckett, Emile Zolas og sidstnævntes berømte avisartikel : ”Jeg anklager”, som hos Nis-Christian Bredholt bliver et anklageskrift vendt
mod sine nærmeste.
Bogen er fragmentarisk og flydende, og det er naturligvis en
smagssag, om man kan lide en poetisk tilgang til livets op- og nedture.
Det fulde udbytte af teksten fås
ikke ved en hurtig gennemlæsning,
da de mange skift i tid og sted i
teksten er noget krævende. Så en
læser må gøre sig den ulejlighed at
sætte tempoet ned og flyde med.
Bogen er hans debut som forfatter samt debut for forlaget Gladiator, som ved et nyt koncept sikrer
forfatterne bedre økonomiske vilkår, end andre forlag tilbyder.
Nis-Christian Bredholt: Freischwimmer. Forlaget Gladiator. n

En bog om at være
pårørende til en
hjerneskadet

S

ANGEN HAR LYSNING - Livet
med min hjerneskadede
mand er skrevet af Birthe
Kristine Jensen, som er pensioneret folkeskolelærer og mor til
fire.
I 1996 var livet godt for hende
og hendes mand. De var begge
skolelærere og havde et deltidslandbrug. De havde været sammen,
siden de var henholdsvis 20 og 21
år og studerede til lærere.
Da børnene efterhånden er
store, så får de den ide at købe en
motorcykel for at tage på ture kun
de to. De er tæt på at være 50 år,
og de føler sig sunde og raske og
lidt eventyrlystne.
Kort efter, de har købt en motorcykel, kører manden Asbjørn
Jensen galt og kommer til at ligge
i koma i lang tid, og da han vågner
op, begynder et helt nyt liv for dem
begge. Han er hjerneskadet, mange
af hans knogler er brækkede adskillige steder, og han er kørestolsbruger.
Hendes begavede og livlige
mand, som fyldte meget med sin
personlighed i familien og i vennekredsen, og som var vellidt som
lærer, er helt forandret.

Sjældent indblik i en pårørendes tanker
Det er sjældent, at man læser om
en skade, der ændrer alt fra en ægtefælles synspunkt. Efter ulykken
må hun klare alt, og det offentlige
system både hjælper og hjælper
ikke. Mødet med systemet og af-

slag og hendes kamp for at få
ham genoptrænet er heller ikke
rar læsning. Men får det indtryk,
at hvis man som hjerneskadet
ikke har stærke pårørende eller
en organisation til at bakke op,
så er hjælpen og mulighederne
begrænsede.
I bogen skildres, at det har
været meget svært for dem
begge to at leve med de nye
betingelser. Hjerneskaden gør
ham ofte vred, urimelig og ked
af det, og han ænser ikke, hvor
meget hans nærmeste gør for
ham. Psykologhjælp og genoptræning samt akupunktur
gør dog heldigvis, at han langsomt
kommer til at acceptere sit nye
liv. Og han har også været med på
sidelinjen med hensyn til bogen.
Kærligheden mellem dem er stærk,
og selv om han aldrig bliver den,
som han var før ulykken, så bliver
han langsomt mere blid og lidt
mere medgørlig.

Danmark halter bagefter
En anden ting, de erfarer, er, at
Danmark fremstår utilgængeligt for
kørestolsbrugere og ind imellem
også uvenligt. Fx en afvisning på
en tur til København, hvor de afvises på en restaurant med begrundelsen, ”at en kørestol vil fylde for
meget.” Til sammenligning har de
været i Canada, hvor personalet på
en restaurant sagde: ”Welcome Sir”
og først i anden omgang kastede
blikket på den øvrige familie.
Det er både en nøgtern og ind i

mellem også en bevægende bog.
Den bør læses af alle, der interesserer sig for, hvordan en rask ægtefælle har det efter en ulykke, men
også af ansatte, da kommunale
sagsbehandlere kan være meget
dominerende.
Der er både opture og nedture,
når man skal have en hverdag til at
fungere normalt sammen med et
menneske med hjerneskade. Ikke
mindst de mange forstyrrelser om
natten, hvor han vågner konfus
og vil have oplyst, hvad han skal
næste dag - helt uden tanke for at
hun skal sove og op og på arbejde.
Intet sexliv længere osv. Bogen er
velskrevet om et svært emne og
kan anbefales.
Sangen har lysning - Livet med min
hjerneskadede mand af Birthe Kristine Jensen. Forlaget Turbine. n
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Af Bente Rødsgaard Foto : Irina Boersma

Generøsitet
og traditioner
På Vanførefondens årsmøde blev der uddelt to priser. Mange mennesker med handicap
nyder hvert år godt af fondens uddelinger. Her i blandt Dansk Handicap Forbund
Vanførefonden blev oprettet i 1955 for at støtte mennesker med et fysisk handicap. Hvert år i maj måned
holder fonden sit årsmøde i Nationalmuseets festsal.
Her uddeles en forskerpris og en opmuntringspris. Før
prisuddelingen redegjorde formanden Pia Gjellerup for
årets gang i fonden.
Hun kunne berette, at Vanførefonden i regnskabsåret
2015 - 2016 havde bevilliget tilskud til 67 projekter og
har uddelt knapt syv millioner kroner.
Fondens uddelinger går til mange projekter fx til
ferierejser, handicapidræt, personlegater, forskningsprojekter samt støtte til tilgængelighed. Vanførefonden
er lige nu i gang med en modernisering af fondens
arbejde, fx er det nu muligt at søge legater via fondens
hjemmeside, og fonden får mange henvendelser. Hjemmesiden er også ved at blive ændret, og en ny side vil
se dagens lys i løbet af 2016.
Fonden har indgået et samarbejde med Bevicafonden
om en fællespujle for personlegater med navnet: "Puljen til den gode oplevelse”, som har til formål at glæde
de personer, som ikke har så mange penge at gøre godt

VANFØREFONDEN STØTTER MANGE
FORSKELLIGE INITIATIVER
Her er et lille udpluk:
Dialog og brugerrådgivning, som er et treårigt projekt i Danske Handicaporganisationer, om brugerbehov når det gælder kommunikation mellem bygherrer, arkitekter og brugere. Andre, der har nydt godt af
generøsiteten, er Egmont Højskolen til studierejser
til fx Kina, Handilejr, foreningen ”Glade venner i
Bratten”, som har fået tilskud til en badebro, Mønsted kalkgrubber til forbedring af tilgængeligheden
og Dansk Handicap Idrætsforbunds idrætsprojekt for
veteraner.
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med i hverdagen. Puljen fik 344 ansøgninger og 168 fik
bevilget et legat.

Forskerpris
Professor Winnie Jensen fra Ålborg Universitet modtog
Vanførefondens Forskerpris 2016. Prisen som er på
100.000 kr. uddeles til en forsker, der gennem sin forskning bidrager til at begrænse forekomsten af fysiske
handicap på grund af sygdom, medfødte lidelser eller
tilskadekomst.
Forbedring af livskvalitet for personer med handicap
er meget vigtigt for Winnie Jensen, som i sin forskning
har udviklet nye implanterbare rehabiliteringssystemer.
Hun har stået i spidsen for to store EU-projekter, TIME
og EPIONE, der fokuserer på at afhjælpe fantomsmerter
hos amputerede patienter. Smerter der ofte er så voldsomme, at de resulterer i en markant nedsat livskvalitet.
Metoderne testes ved hjælp af patientforsøg i laboratorier på Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital. Winnie Jensen er en god formidler, og hun har
skrevet over 100 videnskabelige artikler og bogbidrag,
men mestrer også kunsten at formidle bredt og populært i både den skrevne presse samt i radio og TV.

Opmuntringspris
Årets opmuntringspris på 25.000 kroner gik til Peder
og Steen Mondrup, som har skabt ”Team Tvilling”. De
er 36 år, tvillinger og født tre måneder for tidligt med
en halv times mellemrum. Peder blev spastiker og kørestolsbruger og Steen idrætsmand. Men sammen er
de innovative iværksættere på sportsområdet. Fx løber
de sammen ved at Peder sidder i en løbestol og Steen
både løber og skubber. Sammen har de gennemført fx
en KMD Ironman, men målet har aldrig været de individuelle præstationer, men derimod at skabe en platform,
hvor andre med svære handicap kan være med til sport
sammen med mennesker uden handicap. Team Tvilling har 140 medlemmer og deltog med flere teams
til Københavns Marathon for nylig, og de høstede i alt
32medaljer. n

Glade givere og modtagere.
Fra venstre ses Steen Mondrup fra Team
Tvilling, Ole Simonsen fra Vanførefonden
og Pia Gjellerup formand for Vanførefonden, Forskerprismodtager Winnie Jensen og
forrest Peder Mondrup, som sammen med
sin bror fik Opmuntringsprisen.

STOR STØTTE TIL
DANSK HANDICAP FORBUND
Vanførefonden har i året 2015 - 2016 støttet Dansk
Handicap Forbund med 1.609.000 kr. Pengene er fx
bevilget til forbundets populære sommerkurser på
Egmont Højskolen, men også til forbundets kurser
samt den nye app ”Lige adgang”, som er parat til at
få indtastet steder. Fonden har også støttet vores
specialkreds RYK, så den kunne deltage i det verdensomspændende projekt ”Wings for Life World
Run 2015”. Projektet har til formål at indsamle
Nationalmuseets festsal dannede ramme om årsmødet.

midler til forskningen i at kurere rygmarvsskader
samt at skabe opmærksomhed og engagement i
den brede befolkning om rygmarvsskader. Det skete
eksempelvis ved et motionsløb i Århus.
Vanførefonden har også hjulpet os med vores
gæld i kursus- og feriecentret Sct. Knudsborg, som
vi afdrager på, da salget ikke dækkede fondens tilgodehavende. Det er ganske ekstraordinært og en
stor hjælp til Dansk Handicap Forbund, som bidrager til, at forbundets økonomi stabiliseres.
Forbundet takker for Vanførefondens uvurderlige
støtte, som er helt afgørende for, at vitale aktiviteter
kan realiseres.
Landsformand Susanne Olsen

Formanden Pia Gjellerup fortalte om årets gang i fonden.
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Rekordstort antal gæster
til Rehabmesse 2016
Hvert andet år er der hjælpemiddelmesse i København.
Og udstillere og gæster strømmer til

S

ELVOM SOLEN SKINNEDE fra en skyfri himmel,
så fandt 8700 personer vej til Amager tæt på
centrum af København, hvor Bella Center atter
dannede ramme for årets Health & Rehabmesse.
På messen, som afholdes hvert andet år, kan man opleve

mange hjælpemidler, og det tiltrækker både indkøbere i
kommuner og ansatte i plejesektoren, men også mange
brugere, som måske er på udkig efter et nyt hjælpemiddel eller bare ønsker at orientere sig i, hvad der findes
på markedet.

Forbundet solgte mange kurve.

Servicehunden Laura gjorde lykke.

MANGE GÆSTEDE VORES STAND
Dansk Handicap Forbund havde en
stand på messen, hvor mange medlemmer benytter lejligheden til at
få en pause eller tale med landsformanden, de ansatte eller hinanden.
Mange nysgerrige var også forbi for
at høre mere om, hvad forbundet står
for, og hvad vi kan hjælpe med.
Vi uddelte gratis plakater, og vi
håber på den måde på, at vi bliver
synlige på mange vægge rundt
om i landet på kontorer og i private hjem.
Det helt store trækplaster på
vores stand i år var de mange far-
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vestrålende kurve fra Ghana, hvor
overskuddet fra salg går til at købe
kørestole og trehjulede cykler såkaldte tricykler til mennesker
med handicap i Ghana. Buster
Norsk stod for salget sammen med
sin servicehund Laura, som er en
godmodig og vidunderlig hund,
som alle falder for.
På standen blev alle opfordret
til at lægge informationer ind på
vores nye app, så den kan vokse
sig stor og blive stedet, hvor man
leder efter tilgængelige steder.
(Se også side 18).

Der var også en konkurrence
om at vinde et gavekort til Oslobåden, og hver dag kl. 16.00 trak
vi en vinder.
Der blev også skabt kontakt til
mange firmaer, som forbundets
netværkschef, Kurt Holm Nielsen, vil
følge op på, ligesom vi håber på, at
de mange samtaler med personer
med handicap vil få flere til at melde
sig ind i Dansk Handicap Forbund.

POLSTRING TIL KRYKKER
OG TIL KROPPEN
Gitte Wikke har firmaet Giwik, som producerer
diverse puder til aflastning, og det var første
gang, at hun var på messe. Ideen til de polstrede aflastningspuder fik hun, da hendes voksne
datter efter en ulykke fik behov for at bruge
krykker midlertidigt og fik mange smerter af
at bruge dem.
Den forpinte datter satte moderen i sving:
”Først købte jeg nogle engangsvaskeklude og
klistrede dem på krykkerne, men det hjalp
ikke ret meget. Lige før min datter skulle på
hospitalet igen til kontrol efter operationen,
åbnede jeg tilfældigt et skab, og så faldt der
nogle skiluffer ud. Jeg skyndte mig at sætte
dem på krykkehåndtagene, og så tog vi af sted.
På hospitalet syntes både en sygeplejerske
og en læge, at det var en god ide, og de
anbefalede mig at gå videre med ideen. Og det
gjorde jeg så. Jeg klippede, klistrede, syede
osv. Mine forsøg fyldte flere sække og blev
forkastet, men så pludselig lykkedes det,”
fortæller Gitte Wikke.
Hun har ikke haft svært ved at finde
testpersoner fx via Facebook eller på det lokale
plejehjem. I sortimentet er der også puder til
knæ og albuer, som man kan sove med.
En webshop er på vej, og mange har besøgt
hendes stand, hvor hun og sønnen fortæller
om produkterne. Læs evt. mere www.giwik.dk

Bilen ligner en almindelig personbil, men har en rampe.

EASY ACCESS
– PRIS TIL ET NYT BILKONCEPT

Foto: www.giwik.dk

På messen blev der uddelt to førstepriser. En til et
dansk produkt (se side 43) og en til et udenlandsk
produkt. Sidstnævnte pris gik til Rehabiler fra
Vestergaard Auto. Salgschef Kim Søndergaard forklarer således: ”Selve konceptet er hollandsk, men der
er store muligheder i det også i Danmark. Det opfylder det behov, der kan være hos nogle til at få en
kørestol med i en personbil, fx kan man køre et barn
til skole, og dernæst klappe rampen op, så er bilen
forvandlet til en almindelig personbil med baggagerum, og om eftermiddagen kan man lave det til en
handicapbil igen, når man skal hente barnet.
Det er faktisk den første større nyhed på bilmarkedet i 25 år, der er ikke rigtigt sket noget på det
område, der hedder personbil/handicapbil i årevis,”
siger Kim Søndergaard og forsætter: ”Det er let at
spænde kørestolen fast - og så skilter bilen ikke
med, at det er en handicapbil, løsningen er diskret,
og det vil tiltale mange,” vurderer Kim Søndergaard.

Kurt Søndergaard har sat sig i en kørestol for at vise
rampens funktion.
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Jysk Handi - et firma der
løser specialopgaver

Foto: Mads Stampe

Rasmus Henriksen er ejer af Jysk Handi. Firmaet startede officielt i 1990, men før det var han som snedker
og tømrer i fuld gang med at opfinde hjælpemidler. Han
skabte sit første hjælpemiddel, da han gik i folkeskolen.
”Min mor er hjemmesygeplejerske, og hun havde
bedt en konsulent om at skabe et hjælpemiddel til en
kvindelig patient med sclerose, så hun kunne holde
sine ben adskilt, når hun tissede. Men den løsning, konsulenten kom frem til, gjorde min mor rasende, fordi
den ikke duede. Så sagde jeg, at jeg kunne da godt lave
noget fikst i træ, og det gjorde jeg så, og det virkede.”

Lokal Georg Gearløs
”Da jeg var 18 år, blev jeg selvstændig og arbejdede
meget med boligtilpasning, fx med at bygge senge til
at klappe ud fra vægge, så de fyldte så lidt som muligt.
Jeg var en slags Georg Gearløs i lokalområdet. I dag er
vi syv ansatte i firmaet, og vi får opgaver fra kommunerne, regionerne og sygehussektoren.
Vi laver alt - lige fra hjælpemidler til fødeindtag, toiletbesøg og kommunikation. Det er utroligt inspirerende at lytte
til behovene og komme frem til brugbare løsninger og at afstemme forventningerne. Vi har mange tusind stykker værktøj, og vi skal kunne alting,” siger han.

Senge og pusleborde
Men det har ikke altid set så lyst ud. Da kommunalreformen
kom, og amterne blev nedlagt, var der tre ansatte, og fir-

Rasmus Henriksen er lidt af en ”opfindertype.”

maet klarede med nød og næppe skærene, og det var småt
med opgaver, men så vendte det igen, og firmaet kunne
ansætte flere, fordi opgaverne blev flere.
”I dag er der i vores sortiment standardsenge og pusleborde, og det har vi succes med, og de eksporteres
også. Vi designer det hele selv. Jeg er og bliver håndværker, men indeni er jeg en autodidakt arkitekt,” griner
han.
Og opgaver er der nok af. ”Det er rart at kunne hjælpe.
Lige nu er vi i gang med et projekt sammen med en fysioterapeut om at gøre en mand med cerebral parese selvhjulpen, så han kan styre sin kørestol med munden.”

ICON – EN FLEKSIBEL OG JUSTERBAR KØRESTOL
På messen er der et område reserveret til nyheder, og nogle af dem
udvælges til at få en pris af en dommerkomite, i komiteen er Dansk
Handicap Forbund repræsenteret,
og det tager altid lang tid at finde
vinderne. En af dem, der ikke vandt,
men var en nyhed, var Icon kørestolen fra firmaet Langhøj.
Driftsdirektør Jesper Skov Rosenbrock fortæller om det særlige ved
stolen.”Den er holdbar og kan let
justeres. Alle ændrer sig i løbet af
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fem år, og stolen kan justeres efter
ens kropsforandringer, fx børn der
vokser, eller voksne, der tager på
eller taber sig. Man kan fx gøre stolen bredere og justere sædet op og
ned samt ændre rygvinkel. Enkelte
ting kan brugeren selv ændre på.
For kommunerne er det også nemt,
de kan få kørestolene ind og ud af
depotet og tilpasse dem til forskellige borgere. Det er også let at skifte
dele på den. Så man kan sige, at
for kommunerne er det eneste, der

reelt skal skiftes helt ud, når stolen
skal tilpasses en helt ny bruger, det
er siddepladerne,” oplyser Jesper
Skov Rosenbrock.

KNEED ME
En anden nyhed på messen var et
sansestimulerende knætæppe fra
firamet Protac, som findes i to modeller. Det er målrettet børn og unge,
men kan også bruges af fx voksne
personer med spasmer. ”Tæppet
hjælper brugeren ”til at få ro på” og
giver et fast tryk," forklarer fysioterapeut Bente Mygind og forsætter:
"Tæppet er beregnet til personer, der
har udfordringer med at sidde stille
eller med at afgrænse sig selv. Det
startede med en protomodel, som
siden er blevet justeret og videreudviklet i tæt kontakt med brugerne.
Den er afprøvet på institutioner. Tæppet kan også bruges som et skridsikkert underlag, og man kan spænde

det om sig. Der er lommer, så man
kan putte hænderne ind i tæppet eller bruge lommen som taske til en telefon eller en iPad. Det er let at tage
tæppepuden med sig, da den kan
klappes sammen, og så ligner den
en taske - og ikke et hjælpemiddel,"
siger Bente Mygind.
En anden nyhed fra firmaet er en
”SensCircle”, som oprindeligt er udviklet i forbindelse med et udbud om
en ny psykiatriseng. Den har ni pudefelter og er tryghedsskabende: "Man
kan vikle den om sig, tage den under
sin dyne, man kan putte sig med den
eller tumle med den. Den kan også
bare ligge og ligne et ryglæn, som
man kan drapere med et tæppe. Vi

Foto: pressefoto

– ET TRYGHEDSSKABENDE KNÆTÆPPE

har vi gjort en del for, at den ikke skal
ligne et traditionelt hjælpemiddel,"
slutter Bente Mygind.

BUS TIL PLEJEHJEM OG BOSTEDER
En stor skinnede blå bus skabte
opmærksomhed på messen. Den er
oprindeligt fra Holland, hvor bustypen har kørt i fem år, men den er
ny på det danske marked. Den er
målrettet plejehjem og vognmænd,
og den kræver ikke stort kørekort.
”Det nye er, at man fastspænder
kørestolene direkte i gulvet uden
brug af skinner, og den er indrettet
efter arbejdsmiljøregler. Der kan ud
over føreren være otte passagerer
- heraf fire kørestolsbrugere,” siger
erhvervschef Ole Degn fra firmaet
Handicare.
Den kører allerede på de danske
landeveje, ifølge ham har Bytoften
i Tørning investeret i den, så de kan
tage beboerne på udflugter. ”Indretningen giver et bedre arbejdsmiljø
for chaufførerne, da det er nemt at
klappe sæderne op og ned alt efter,
hvilke passagerer, der er med. Syste-

met er dyrt, men det er mekanisk og
nemt at have med at gøre. Den er
150 kg lettere end lignende biler, og
på den måde er den billigere i drift,
når det gælder brændstof. Det er
en meget fleksibel bus,” slutter Ole
Degn.

Firmaet Handicare havde opstillet
bilsæder til fri afbenyttelse.
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Aktiviteten omkring Helle Koldsøs stand
vidner om, at interessen for seksuelle
hjælpemidler og vejledning er stor.

Med seksualiteten
i centrum på

Rehab-messen
Rehab-messen bød på et par stande, som man ikke har set derude de
seneste år: Firmaer, der tilbyder seksualvejledning og seksuelle
hjælpemidler til mennesker med handicap og fagmedarbejdere

T

IDEN SKULLE VÆRE rigtig, og for sexolog og
hjælpemiddelkonsulent Helle Koldsø var 2016
lige præcis det rigtige tidspunkt.
Handicap-nyt besøgte hende i hendes stand
på Rehab-messen, og det kom der en interessant snak
om seksualitet og seksuelle hjælpemidler ud af.
Helle Koldsø har flere gange besøgt Rehab-messen i
Bella Center i København som gæst, og hver gang har
hun tænkt, at der manglede sådan en som hende. Én,
som kunne tale om seksualitet og seksuelle hjælpemidler på en måde, så man gik klogere derfra. Alligevel
var det med en vis nervøsitet, at hun mødte op på
messen den første dag, fortæller hun.
”Jeg frygtede ærlig talt lidt, at jeg ville være den
stand, som folk skyndte sig forbi, men jeg er blevet
meget overrasket. Vi har været vildt besøgt, og det har
både været af brugere og af fagpersonale, som i den
grad har været for at spørge,” konstaterer Helle Koldsø
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En opblødning i gang
Handicap-nyt taler med Helle Koldsø på messens
tredje og sidste dag, og alle dage har der været tryk på
i hendes stand. Det virker på mange måder som om, at
det, der før var tabu – seksualitet og seksuelle hjælpermidler til mennesker med handicap – ikke er det i
samme grad længere. Og det bekræfter Helle Koldsø.
”Der er en opblødning i gang, og den udvikling vil
jeg gerne være med til at skubbe til og italesætte
seksualiteten. Ikke på en sådan måde, at det bare skal
skubbes ud i det offentlige rum. Men vi skal kunne tale
om det og have en dialog, så vi kan finde de rigtige
løsninger til den enkelte,” fortæller hun.

Specialudviklet udstyr
Og lige præcis specialudviklingen af udstyr er Helle
Koldsøs hjertebarn. Hun siger selv, at hun ikke er en
særlig god købmand; det, der optager hende, er at råd-

Helle Koldsø viser et af de specialfremstillede seksuelle hjælpermidler frem.

give den enkelte bedst muligt, så de rigtige løsninger
på produkter findes frem.
Mens hun fortæller om det, viser hun et specialudviklet hjælpemiddel frem, som har hjulpet en kvinde
med at nå der til, at hun kan have sex, uden at det er
smertefuldt. Et andet produkt, hun har udviklet, er til
en mand, som tidligere var helt afhængig af sin hjælper i forhold til seksuel tilfredsstillelse. Begge hjælpermidler blev udviklet i tæt samarbejde med Helle
Koldsø, og det er vigtigt, mener hun.
”Det vigtigste for mig er at have fuld respekt for den
enkeltes plads i seksualiteten. Har du det godt, som
du har det, så skal jeg ikke skabe et behov, som ikke er
der. Men hvis du er ked af, at du ikke kan, eller har du
det svært med det, så vil jeg meget gerne hjælpe. Det
kan være med alt fra at finde det rigtige produkt til at
prøve at finde ud af, hvad der mangler, for at det kan
blive godt for den enkelte,” fortæller hun.

Helle Koldsø har været i branchen siden år 2000. I
2006 omlagde hun sin forretning til den form, som den
har i dag. I de 16 år hun har været på banen, oplever
hun, at der er sket en udvikling fra at være den, man
grinte af, til i dag at være den, som fagpersonale og andre henvender sig til med stor interesse.
”Jeg oplever, at man trænger til den hjælp, jeg kan
tilbyde. Jeg håber da, at mit og andres arbejde har været med til at gøre det mere synligt, og jeg håber, at det
er dét arbejde, som har været med til at åbne op for
emnet,” konstaterer Helle Koldsø. n
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”Vi gør
hjælpemidler
til noget sjovt”
Kørestole er meget mere end blot et nødvendigt onde, som de er for mange mennesker med handicap. De er også sjove og indbyder til en masse leg, og det gjorde
eventen Street-on-wheels sit til at bevise, da de gæstede Health og Rehab-messen

D

ET ENE HJØRNE af Bella
Center lagde gulv til en
sportsgren, som endnu
ikke har fået sit store
brede gennembrud i Danmark.
Her huserer folkene bag eventen
Street on Wheels, og de forener
skaterkulturen med noget så fremmed som kørestole i sportsgrenen
kørestolsskate.
”Det er sjovt, fordi det gør hjælpemidler til en leg. I modsætning til
meget andet af det, som findes her
på messen, som meget hurtigt bliver
lidt klinisk og teknisk, og som hjælper med at løse nogle udfordringer,
så vender vi det på hovedet. Vi
skaber nogle problemer ved hjælp
af ramper og andet, som man så kan
forsøge at overkomme,” fortæller
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en af initiativtagerne bag eventen
Jesper Holck.
Gennem alle tre dage på Rehabmessen har Street on Wheels opført
shows med erfarne kørestolsskatere
fra blandt andet Tyskland og Israel,
men der har også været mulighed
for, at messens øvrige deltagere
kunne prøve kræfter med den til tider halsbrækkende sportsgren.

Bryder tabuer
på en sjov måde
Selvom kørestoslskate kan være
både farligt og smertefuldt, så understreger Jesper Holck, at sportsgrenen er for alle. Det har han også
kunne se på de besøgende, de har
haft på messen.
”Det er alle typer mennesker, der

har været forbi. Typisk har de yngre
mennesker dog haft lidt lettere ved
at kaste sig ud i det, men jeg synes
ikke, man kan være for gammel,”
siger Jesper Holck, der selv er
60 år gammel.
For ham handler kørestolsskate
ikke mindst om at være med til at
bryde nogle tabuer og gøre det
sjovt at sidde i og bruge en kørestol.
”Det er interessant at være med
til at gøre det at falde i en kørestol
til noget sjovt. Sådan noget kan
normalt ellers godt chokere, men
det behøver ikke at være sådan,”
konstaterer han.
Han fortæller også, hvordan
kørestolsskate udmærker sig ved,
at man kan bruge fuldstændig de
samme ramper, som alle mulige

Initiativtager Jesper Holck ser
med tilfredshed tilbage på messens tre dage, og han håber, at
han har inspireret nogle publikummer til at gå hjem og komme
i gang med at skate.

Og årets nyhed blev…
et stoleryglæn
Som alle andre år, uddelte Rehab-messen
også denne gang en pris til årets nyhed
på messen. I år gik den til ryglænet på
arbejdsstolen VELA Tango 500

N

andre skatere bruger, hvilket kan
være med til at skabe fællesskaber
på tværs af mennesker med og
uden handicap.
”Det fede ved den her sportsgren
i forhold til mange andre kørestolssportsgrene er, at det er ret uorganiseret. Man kan bare mødes og gå
i gang med det, og man kan komme
til og fra, så længe man synes, det
er sjovt,” slutter han.
Jesper Holck har tidligere været
med til at arrangere Danmarks første kørestolsskate-event i Roskilde
sidste år. Det støttede Dansk Handicap Forbund, som stod for administrationen omkring billetsalget.
Du kan læse meget mere om
Street on Wheels’ på deres
facebookside. n

Foto: Pressefoto, Vela

Skaterne i kørestol er ikke bange
for at forcere både ramper og
høje kanter, når de leger.

YHEDEN PÅ ÅRETS Rehab-messe gik til noget så specifikt som et ryglæn på en arbejdsstol. Selve arbejdsstolen blev udviklet af firmaet VELA tilbage i 1970, og
siden da er mange nye modeller af stolen kommet til.
Hidtil har ryglænet dog været, som man kender det fra de fleste
andre arbejds- og kontorstole: i et stykke.
Men 2016 blev altså året, hvor ryglænet skulle komme i fokus som årets nyhed. Det skyldes en hidtil uset støtte til ryg og
lænd, som gives af det todelte ryglæn.
Firmaet bag nyheden skriver på sin hjemmeside, at ryglænet støtter det naturlige lændesvaj og understøtter en rank
kropsholdning på en ny og banebrydende måde.
”Med VELA Tango 500 kan mennesker med funktionsnedsættelser nu få en endnu bedre siddestilling, som bidrager til mobilitet, aktivitet og deltagelse i hverdagen eller på jobbet,” står
der blandt andet.
Læs evt. mere om årets nyhed fra Vela på www.vela.dk.

Vela havde måske set, at de havde et godt produkt på hånden inden
Rehab-messen. I hvert fald havde firmaet fået fremstillet årets nyhed
i en kæmpeversion, som besøgende kunne sætte sig op på.
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Tekst af Bente Rødsgaard Foto: Villy K. Hansen

Besøg Råbjerg Mile

F

FRA DEN 13. - 17. JULI 2016
sørger Naturstyrelsen atter for,
at der udlægges en kørestolsbane i Råbjerg Miles ørkenlandskab. Første gang, man gjorde
det, var i 2008, og det er en stor succes, som hvert år tiltrækker mange
mennesker.
Naturvejleder Villy K. Hansen har
været med fra starten af og husker
tydeligt det første arrangement. ”Arrangementet blev første gang gennemført i 2008 og var ét ud af flere
arrangementer i hele landet under
”Grøn Handi søndag”. Vi var selvfølgelig spændte på, hvor mange
der ville dukke op. Til stor glæde
oplevede vi, at den ene handicapbus efter den anden drejede ind på
p-pladsen - både busser og private
biler, ja stort set fra hele landet. Der
var gæster fra forskellige institutioner, som havde hjælpere og støttepersonale med, og der kom familier
som havde sørget for, at mormor
eller onkel Jens kom på tur. Der var
også et par familier med børn i 8-10
års alderen i kørestol. Alle fik stor
glæde af det faste underlag,” husker
han.
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Gode oplevelser
gennem flere år
Naturvejleder Villy K. Hansen kan
mange historier fra de forgangne
år. En lørdag formiddag for nogle år
siden, hvor han tilså banen, mødte
han et ungt kærestepar, som havde
læst i et handicapblad, at det var
muligt, og så havde de taget turen
helt fra Nordsjælland.
Han har også flere gange mødt en
ældre dame fra Nordjylland, som er
blevet modigere for hver gang, hun
har været der, og nu pønser hun
på at komme helt op. Han kan også
huske en stor mand, som han hjalp.
”Han vejede vel godt 150 kg. Plus
en kørestol. En journalist kommer
hen og spørger ”Nå, hvordan er det
så at være her midt i alt sandet?”
Manden i kørestolen tænker ikke
længe, inden han svarer ”Hvordan
Fanden ville du selv have det, hvis
du havde siddet på P-pladsen i 15
år og gloet på Milen, nu er jeg sgu
da helt her oppe”. Det lød måske
lidt brysk, men til svaret hørte der
et stort grin og et dejligt smil til den
noget forbavsede journalist,” fortæller Villy K. Hansen.

Kun en begrænset periode
Da det er populært at benytte pladerne i de dage, de er udlagt, så
bliver han ofte spurgt om, hvorfor
kørepladerne ikke bare kan blive liggende. ”Det kan desværre ikke lade
sig gøre, fordi banen kan forsvinde i
løbet af ganske kort tid, hvis vinden
bliver for kraftig. Banen ligger i ca.
en uge og i den uge bliver banen tilset jævnligt, og der skal af og til fejes eller skovles. Derfor har vi også
valgt at arrangementet foregår i juli
måned, her er der størst chance for
godt sommervejr,” slutter han.

Besøg milen 13. juli – 17.juli
kl. 13.30 -16.30
Mødested: Ved toiletbygningen på
Råbjerg Miles P-plads.
(Der er handicaptoilet)
Turledere:
Naturvejleder Villy K. Hansen og
skovarbejder Mikael Olesen.
Arrangør: Naturstyrelsen,
Vendsyssel. n

Af Bente Rødsgaard

Fra arkivet
EN LÆSER SKREV I 1933 PÅ OPFORDRING AF EN LÆGE OG NOGLE ANDRE
SØBADERE EN ARTIKEL, SOM VI HER BRINGER I EN FORKORET UDGAVE:

Hvorfor bader Invalider ikke?

S

tyrket og oplivet af min daglige Svømmetur
på Rysensten Badeanstalt var jeg en herlig
Morgenstund på Vej hjemad. Jeg følte mig
tilpas, som var jeg kun tyve Aar og ikke to
Gange tyve. Min Invaliditet skænkede jeg ikke en
Tanke langt mindre noget andet, der kunne stemme
sindet til Alvor, før jeg mødte en Lidelsesfælle, som
man ikke kunde undgaa at føle Medlidenhed med.
Træt, forpint, svedt og stakaandet kom han slæbende paa hele sit tunge Legeme paa Vej til sit Arbejde.
Vor Samtale kom ganske naturligt til at dreje sig
om hans Sygdom og Besværligheder, og jeg lagde
ikke Skjul paa min Mening om, at han for en meget
stor Del selv var Skyld i al Elendigheden, hele hans
Invaliditet bestod nemlig kun i, at det ene ben var
amputeret, og om denne Begivenhed kredsede alle
hans Tanker, han troede, han var Invalid og skulde
føle og opføre sig som Invalid, og denne Tanke
havde tillige hos ham affødt en Mindreværdsfølelse,
som forbød ham at komme sammen med andre
Mennesker end dem, han lige netop var tvunget til
at færdes iblandt.
Jeg forsøgte, som jeg saa ofte gør, naar jeg træffer
den Slags Mennesker, om man ikke kunde hjælpe
dem ind paa den Vej, som har bragt mig selv den
største Livslykke – Sundhedens vej. Jeg forklarede
ham, at han maatte gøre Gymnastik efter bedste Evne, forenkle sin Kost osv.; det kunde han nok tænke
sig. Men da jeg ogsaa anbefalede ham at gaa i rigtig
Søbad, uden klæder paa, ja, da kunde jeg nok se, at
Manden begyndte at tvivle på min Tilregnelighed,
og jeg fik det samme tragisk-komiske Svar, som jeg
har faaet af saa mange andre Lidelsesfæller. ” Ja,
men saa kan Folk jo se det.” Ja, tænk hvor forfærdeligt om nogen saa, at man havde begaaet den frygtelige Forbrydelse at blive Invalid; nej saa hellere
undvære Sundhed, Livsglæde og al den Herlighed,
et Søbad med efterfølgende Solbad skænker os.

Stakkels, stakkels Menneske, stakkels Invalider, der
aldrig naar at kaste det Aag af sig. Jeg har selv været
en stakkels Invalid. Jeg kan tale med om det af Erfaring. Jeg har selv slæbt rundt paa den forfærdelige
Generthed og Mindreværdsfølelse, som gør Tilværelsen til en Tragedie, indtil for nogle Aar tilbage. Da
kaldte Naturen med saa kraftig en Stemme, at jeg
maatte følge den, maatte kalde al Genertheden og
sygelig Indbildning bort.
Det var ikke uden haard Overvindelse, at jeg første Gang tog Tøj og Protese af i mange Menneskers
Paasyn, jeg følte mig som en Forbryder, der havde
noget at skjule (glade Vanvid); men meget hurtigt
vænnede jeg mig til det, og stor var min Lykke, da
det efterhaanden gik op for mig, at hele Naturen var
ogsaa min. Jeg, som havde gaaet med den sygelige
Forestilling, at den kun var til for de raske Mennesker. (…)
Lidelsesfæller!! Lad det nu være Slut, gaa ud paa
Badeanstalterne, smid Tøj, Generthed, og Mindreværdsfølelsen af Hedehusene til. Kryb paa alle fire
ud i Vandet, hvis du ikke kan gaa, eller hop derud
paa dine Krykker. Du skal se Genertheden og Mindreværdsfølesen bliver derude, og befriet fra denne
Byrde gaar du lettet og styrket hjem med et helt
nyt lyst Syn paa Tilværelsen, du ikke før kendte og
med Kræfter, du ikke vidste, du besad. Og lad kun
andre se paa dig, det er kun en Vane, som du meget
hurtig bliver fortrolig med og som hjælper dig ogsaa
i det daglige Liv og i din Færden paa Gader og Vej.
Dette med at løbe Spidsrod er noget, som (efter min
Mening) kun eksisterer i vor sygelige Indbildning.
Jo mere naturligt vi omgaas vore Medmennesker, jo
mindre vi isolerer os, jo nemmere kommer vi gennem Livet. n

Aksel Sørensen. Vanførebladet 1933 nr. 16. side 123
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Har du fuld fart på – men dropfod?

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

Energy AFO® har vi udviklet specielt til dig, der ønsker mere
behagelighed og dynamik i din hverdag. Dropfodsskinnen er diskret,
superlet og følger benets bevægelser både under gang og løb.
Skinnen passer til almindeligt fodtøj og giver dig symmetri og et
naturligt gangbillede i alle dine daglige aktiviteter inkl. løbefunktion.

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

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

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

Kørestolstraktor
Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet!

WAYUP
v/ Niels Horsbøl

Tlf. 20 40 63 18
www.wayup.dk

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk
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FONDSUDDELING
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/handicap

Der kan indsendes ansøgninger om uddeling fra
en fond, der har til formål at yde støtte til handicappede, herunder handicappedes forældre, der
selv klarer vanskelighederne for de handicappede, at yde støtte til personer, foreninger eller
institutioner, private som offentlige, der gør et
arbejde til oplysning eller forbedring af handicappedes vilkår.
Ansøgning indgives skriftligt til
DAHL Advokatfirma, Kaj Munks Vej 4,
7400 Herning, att.: advokat Jens H. Bangsgaard.
Ansøgningsfrist: 10. juli 2016

Kaj Munks Vej 4 | 7400 Herning | www.dahllaw.dk

Fra manuel til
elektrisk kørestol
på få sekunder!
Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.

-se en demonstration på:
www.mobility4you.dk
tlf 40404495
mail@automax.dk

Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

Vi leverer over hele landet!

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