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Huset Venture i

STORKØBENHAVN

På visit i
Dokk 1 i Århus

Kurve fra Ghana

• Priser fra kr. 4.075/uge
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Du behøver kun et par håndvægte og
en vandflaske, så er du klar.
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TRÆNINGSDVD FOR KØRESTOLSBRUGERE.

34

I GHANA FLETTES DER SMUKKE KURVE
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HEIDI NØBØLLE DANIEL ER ANSAT
I HUSET VENTURE STORKØBENHAVN

6 Hjulspind

30 Et firma med holdninger

42 Sommerhuse

12 Dokk 1
– et bibliotek med omtanke

Handicap-nyt har besøgt virksomheden Handikuvertering A/S i Værløse,
som har eksisteret i 50 år.

Dansk Handicap Forbund har sommerhuse til udlejning til medlemmer.

Handicap-nyt har besøgt Dokk 1 i Århus, hvor alle kan føle sig velkomne.

16 Dansk Handicapdag

32 Projektet ”Fjern barriererne”
vil skabe kulturforandring

En festdag med både alvor og tid til
hygge. I år er temaet tilgængelighed.

Dansk Handicap Forbund har startet
et nyt projekt – primært henvendt til
arbejdsgiverne.

18 Stort behov for rådgivning

34 Kurvene fra Bolgatanga

2015 bød på flere henvendelser og
tunge sager end i 2014.

Dansk Handicap Forbund sælger
kurve. Læs om fletterne som har fået
deres eget hus i Ghana.

19 Jens Bouets klumme
19 Trænningsdvd er et hit

36 En arbejdsplads med
plads til forskelle

Kom i form og få sved på panden
ved at træne siddende.

Handicap-nyt har besøgt Huset
Venture i Ballerup.

21 DET SKER I DHF

38 Velfærdsstaten sat under lup

29 Sagen vundet
En mor til et barn med handicap fik
hjælp af rådgivningen vedrørende
tabt arbejdsfortjeneste.

Ny bog beskriver skjulte sider af
velfærdsstaten og sætter fokus på
de mange personer, der har været
anbragt på institutioner.

44 90 års jubilæum
Dansk Handicap Forbund blev 90 år i
november 2015, og det blev fejret.

45 Fra arkivet
Handicap-nyt er gået i arkivet og finder gamle historier frem. Denne gang
om en enbenet italiensk krigshelt.
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Huset Venture i

STORKØBENHAVN

40 30 år med tilgængelighed
Handicap- nyt har talt med Lena Nielsen fra forbundets Bygge – og Trafikpolitiske Udvalg (BTPU).

På visit i
Dokk 1 i Århus

Kurve fra Ghana

Forside:
Dokk 1 i Århus har
en skæg rampe.
Foto:
Claus Haagensen.
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topmoderne
og helt
nyrenoverede
huse

Førsteklasses ferie…
Feriebyen ligger midt i naturen og kun 100 meter fra Grenaa
Strand. Hele feriebyen er til mindste detalje indrettet med
henblik på at lette opholdet for mennesker med særlige behov.

Påskeferie i nyrenoveret feriehus
Fx 4 overnatninger for op til 5 personer kr. 2.720,Aktiviteter og påskehygge i fælleshuset.
Se program på www.dronningensferieby.dk
Prisen er inkl. slutrengøring. El og varme afregnes efter forbrug.
Dronningens Ferieby 1
DK-8500 Grenaa
Telefon +45 87 58 36 50
post@dronningensferieby.dk
www.dronningensferieby.dk

Ferie uden forhindringer

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

Landsdækkende service
til dig med en BPA-ordning

MG-V KAn BL.A. VArEtAGE:
Lønadministration og indberetninger til det offentlige
Automatisk vagtplanlægning
via let tilgængeligt system
Personlig konsulent
Er du visiteret til hjælp efter § 95 eller § 96 i Lov
om Social Service vedrørende Borgerstyret Personlig
Assistance (BPA), kan du overlade alt det administrative og juridiske arbejde til MG-V, så du kan
koncentrere dig om det, du synes er vigtigt her i livet.

Rekruttering
Vikarassistance
Arbejdspladsvurdering (APV)
E-læringskurser til hjælperne

Kontakt os uforpligtende på 23 104 104 og se om det er
MG-V, der skal administrere din BPA-ordning i fremtiden.
V I K A R B U R E A U
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”Vores velfærdsinstitutioner understøtter og styrker Danmarks konkurrenceevne og velstand. Det gælder
ikke blot for vores flexicuritysystem
og uddannelses- og forskningsinvesteringer, men også vores sundhedsvæsen, daginstitutioner og politiet”
Sådan siger forbundsformand Bente
Sorgenfrey, FTF, som støtter konklusionerne i Ugebrevet Mandag Morgens
velstandsgruppe, som ønsker en ny
visionær diskussion om, hvordan den offentlige og private sektor kan supplere
og understøtte hinanden frem for at underminere hinanden.
Jeg synes, det kunne være så befriende, hvis vi for en gang skyld kan få
en debat om, hvordan vi i fremtiden
sammen kan løfte vores samfund uden
automatisk at ende i skyttegravsdiskussioner med forudsigelse og urokkelige
positioner.
I disse tider oplever vi, hvordan der
kommer pres på økonomien. Der har
været krise, der kommer flere ældre i
samfundet, som får brug for hjælp, og
det er et faktum, at vi hænger uløseligt
sammen med resten af verdenen.
Det er en ny tid med mange udfordringer. Verden ændrer sig, og vi kan selvfølgelig ikke bare lade alt fortsætte som det
var en gang.
Når verdenen ændrer sig, må vi også
ændre os. Desværre ender vi i denne
proces alt for ofte med at holde på vores
positioner. På den ene side er der dem,
der vil skære den offentlige sektor ned
til at være en skygge af sig selv. Og på

den anden side står de
forskellige interessegrupper og kæmper en, synes
det, umulig kamp, alt i
mens vi glidere længere
og længere fra hinanden,
og ofret bliver dialogen og
visionerne.
Men tænk nu, hvis der
var en tredje løsning?
Tænk, hvis vores danske
model med en stor offentlig sektor, med
kompensationsordninger, flexicurity og
inklusion lige præcis er det, der kan få
os til at klare os godt i en omskiftelig og
foranderlig verden?
Jeg tror på et samfund, hvor vi alle har
mulighed for at blive inkluderet. Den offentlige og private sektor skal ikke ses
som modsætninger, men skal gå hånd i
hånd og udgøre et sikkerhedsnet og buffer. Og det civile samfund skal fortsat,
som det har været traditionen i dansk
sammenhæng, være meningsdannende
og understøttende, men absolut ikke
overtage den offentlige sektors opgaver,
som kræver faglighed og viden.
Tænk, hvis vi igen kunne få en visionær
debat om dette.
Jeg synes, der er spændende elementer i det, som velstandsgruppen melder
ud. Jeg siger ikke, at jeg køber hele pakken, men hvis vi kan arbejde hen imod
igen at få en intelligent udvikling af den
offentlige sektor, frem for en simpel nedbarbering, så er jeg klar.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

FK-nyt

FORÆLDREKREDSEN HAR FÅET NYT MEDLEMSBLAD

nr. 1 · december 2015

FORÆLDREKREDS

Forældrekredsen i Dansk Handicap

I 2016 er der planlagt to numre, der

Forbund har atter fået sit eget med-

er deadline til forårsnummeret den 11.

lemsblad. Det udkom i december 2015

marts, og 23. september til efterårsnum-

og havde artikler om kredsens arbejde,

meret. Ideer modtages gerne til artikler.

inklusion, legetøj, nye bøger af interesse

Kontakt redaktør Bente Rødsgaard

for forældre og børn samt lidt julestof.

bente@danskhandicapforbund.dk

Mai-Britts
klumme

Velkommen
tilbage på print

17. årgang

EN DANSK HANDI
CAP FORBUND

Fra en lærers
synsvinkel

Huset på
hovedet

Kørselsordningen for
mennesker med handicap
bliver landsdækkende
Nu kan du tage i sommerhus i en an-

Når de gør det, er det deres egne reg-

den landsdel og få kørsel til fx sevær-

ler og priser for kørselsordningen, der

digheder. En ny aftale mellem landets

gælder på tværs af trafikselskaberne.

trafikselskaber åbner for landsdæk-

Det sker på baggrund af den revide-

DER ER ”REHAB”
I 2016
Hvert andet år er der en stor
hjælpemiddeludstilling i Kø-

kende handicapkørsel for mennesker

rede lov om trafikselskaber, at samar-

benhavn, hvor diverse hjæl-

med handicap. Kørselsordningen har

bejdet mellem BAT, FynBus, Midttrafik,

pemiddelfirmaer og andre fra

– afhængigt at bopæl – hidtil været

Movia, NT og Sydtrafik kan ske.

sundhedssektoren udstiller.

begrænset til regionsgrænserne.
Mennesker med handicap har nu
mulighed for at benytte deres kørselsordning på landsplan. Hidtil
har kørselsordningen begrænset sig til at gælde

Dansk Handicap Forbund er glade
for, at aftalen nu bliver landsdækkende, så serviceniveauet på kørselsordningen ikke længere er bundet
til den kommune, man bor i.
den rigtige retning, og det er

som de enkelte trafiksel-

noget, som vi via vores Bygge-

det er slut nu, skriver Trafikselskaberne i et notat.
Fra 1. januar i år har borgere med
handicap mulighed for at bestille

og Trafikpolitiske Udvalg har
arbejdet på i flere år,” siger landsformand Susanne Olsen som reaktion
på ændringen.
Aftalen mellem trafikselskaberne

kørsel på tværs af de lokale trafiksel-

løber som et forsøg over de næste to

skabers område og regionsgrænserne.

år fra ikrafttrædelsen.

VED
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også en stand på messen.
Åbningstiden for Health
& Rehab Scandinavia 2016 i
Bella Center er:

”Det er bestemt et skridt i

inden for det område,
skaberne opererer i. Men

Dansk Handicap Forbund har

... www.danskhandicapforbund.dk
inden for kort tid vil præsentere en
kalenderfunktion rettet mod lokalafdelinger, specialkredse og udvalg,
hvor man kan skrive sine aktiviteter
ind, så alle kan få overblik over, hvad
der sker i forbundet.

• Tirsdag den 10. maj
kl. 9.00-17.00.
• Onsdag den 11. maj
kl. 9.00-17.00.
• Torsdag den 12. maj
kl. 9.00-17.00.
Så sæt allerede nu kryds
i kalenderen.

... Landsformand Susanne Olsen er
kommet på Twitter under navnet
@SusanneOlsenDHF. Her vil hun fra
tid til anden blande sig i den politiske
debat og gøre forbundets medlemmers stemme gældende.

Foto: Pressefoto, Anders Hviid

Sommer i Hou
Lokalarkivet i Hou har udgivet en bog
om sommerlivet i Hou fra 1870-1970.
I den første del af perioden var det
pensionater og hoteller, som fx tilbød
kurophold, der dominerede i Hou
og enkelte rigmandssommerhuse.

FOLKETINGETS FORMAND
SLÅR PÅ TROMME FOR
ØGET TILGÆNGELIGHED
TIL FOLKETINGET

Men med til sommerlivet hørte også
kirtelsvage børn, som ankom på dagudflugter og benyttede et badeanlæg
for at blive sunde.
Især efter anden verdenskrig
bygges der private sommerhuse af
forskellig kvalitet og enkelte feriekolonier. Mange medlemmer af Dansk

Det er ikke godt nok, at der ikke er

I Dansk Handicap Forbund bakker vi

Handicap Forbund kender området

adgang til Folketingets talerstol for

naturligvis op om et eventuelt initiativ

godt fra deres ophold på Egmont Høj-

mennesker, der sidder i kørestol. Så-

til at øge tilgængeligheden til Folke-

skolen, og nogle af de ældre medlem-

dan skriver Folketingets formand Pia

tinget, og landsformand Susanne Ol-

mer kan måske huske ophold på det

Kjærsgaard i et blogindlæg på tv2.dk.

sen udtrykte i forbindelse med blog-

ikke særlig handicapegnede Holsatia.

”Når der skal træffes beslutninger

indlægget glæde over, at Folketingets

Lokalafdelingen i Århus har også haft

om tilgængelighed for handicap-

formand rettede fokus mod tilgænge-

et sommerhus i Hou fra 1952-2006.

pede, lægger vi politikere os altid i

ligheden, som er en af hjørnestenene

Bogen er et lille stykke danmarks-

selen for at skabe forbedringer, men

i forbundets arbejde.

vi har glemt vores eget ”hus”. I andre

”Folketinget er jo demokratiets høj-

historie, som lokalarkivet står bag.
Mange familier har bidraget med

parlamenter har man for længst taget

borg, og derfor er det godt, at initia-

både anekdoter og private billeder

højde for problemet – blandt andet i

tivet bliver taget, også før der dukker

af det skønne sommerliv ved vandet.

vore nabolande,” skriver hun blandt

en kørestolsbruger op,” siger Susanne

Bogen er på 111 sider. Den kan købes

andet på bloggen.

Olsen til Altinget.dk.

på arkivet og koster kr. 100.

... Team Tvilling er hædret med Kulturministerens Handicapidrætspris 2015.
Peder og Steen Mondrup – også kendt
som Team Tvilling - blev hædret med
Kulturministerens Handicapidrætspris
2015. Den ene af dem er spastiker og
de dyrker sport sammen.

... Specialkredsen RYK i Dansk Handicap
Forbund har udgivet en ny hvervefolder
“Er du eller en, du kender, blevet rygmarvsskadet?” som først og fremmest
henvender sig til nyskadede, deres familier og netværk. Folderen kan rekvireres på danskhandicapforbund.dk eller
tlf. 39 29 35 55.

... Hvis du skriver: ”Rygmarvsskadet
lammet mand lærer at gå på Vestdansk
Center for Rygmarvsskade” på Youtube.
Så kan du se et filmklip med en dansk
mand, som træner med robotteknologien Rewalk-exoskelet. Når han iklæder
sig ”robotskelettet, så kan han gå.
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

BLIV KLOGERE PÅ
VISO OG DUKH
VISO er den nationale Videns- og

har svært ved at komme i

Specialrådgivningsorganisation på

dialog med sagsbehandle-

det sociale område og på specialun-

ren. Borgere kan også gøre

dervisningsområdet. VISOs rådgiv-

brug af tilbuddet, hvis de

ning bidrager til, at den specialise-

undrer sig over en forvaltnings

rede viden kommer til gavn dér, hvor

behandling af en henvendelse, hvis

behovet er.

de oplever at blive kastebold i syste-

Organisationens primære opgave

met, eller hvis de er utilfredse med

er at rådgive borgere, kommuner, in-

en afgørelse og er i tvivl om, hvilke

stitutioner og tilbud, når de har brug

klagemuligheder der findes.
DUKH kan ikke udmåle støtte eller

Rådgivningen er gratis og landsdæk-

tildele en ydelse. De kan ikke agere

kende.

bisidder eller advokat for borgere,

DUKH er på samme måde et råd-

ligesom DUKH heller ikke kan rådgive

givningstilbud, som henvender sig

om et specifikt handicap eller ændre

primært til borgere, men sagsbehand-

afgørelser, som en myndighed har

lere i kommuner kan i nogle tilfælde

truffet.

også gøre brug af tilbuddet.
Borgere kan søge konkret viden

Sagsbehandlere bruger DUKH som
sparring i komplicerede sager, hvor

om lovgivning og støttemuligheder,

samarbejdet med en borger er gået i

eller de kan bruge tilbuddet, når de

hårdknude.

Udgivelsesdatoer
for Handicap-nyt
2016
• Nr. 1. Deadline 7. januar.
Udkommer den 12. februar.
• Nr. 2. Deadline 9. marts.
Udkommer den 29. april.
• Nr. 3. Deadline 11. maj.
Udkommer den 17.juni.
• Nr. 4. Deadline 11. august.

Foto: www.colourbox.com

for supplerende viden og ekspertise.

Ti fokusområder
skal forbedre rettigheder for personer
med handicap
Institut for Menneskerettigheders

og uden handicap og skal bruges til

Guldindikatorer skal bruges til at

at se, om der sker fremskridt med

måle og overvåge Danmarks arbejde

at gennemføre og overholde de ret-

med at forbedre rettighederne for

tigheder, som er sikret i FN konven-

personer med handicap. Fx ved at

tionen.

undersøge personer med handicap

Guldindikatorerne er udarbejdet

og deres mulighed for offentlig trans-

af Institut for Menneskerettigheder

port.

i samarbejde med en lang række

Udkommer 16. september.

Det er blot et af de områder, som

interessenter fra danske ministerier,

• Nr. 5. Deadline 27. oktober.

de 10 såkaldte Guldindikatorer skal

styrelser og handicaporganisationer

sætte tal på. Guldindikatorerne er

herunder Dansk Handicap Forbund.

statistiske indikatorer, der sammen-

Læs mere om Guldindikatorerne på

ligner situationen for personer med

www.menneskeret.dk

Udkommer den 2. december.
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Ifølge en undersøgelse fra Muskel-

på grund af diagnosen. Og det kan

svindfonden føler kun omkring

ikke undgås, mener handicappolitisk

halvdelen af de adspurgte børn i

medarbejder hos Muskelsvindfonden

4.-9. klasse med muskelsvind, at de

Thomas Krog, at gå ud over det fag-

kan følge med fagligt. Blandt landets

lige niveau hos den enkelte elev.

skoleelever generelt ligger det på tre
ud af fire.
Ifølge undersøgelsen kan det skyldes, at elever med muskelsvind har
højere fravær end elever uden handi-

Foto: www.colourbox.com

BØRN MED FYSISKE HANDICAP
HALTER BAGEFTER I SKOLEN

På trods af de faglige problemer
viser undersøgelsen også, at eleverne
med muskelsvind er mindst lige så
glade for at gå i skole som andre børn.
Læs hele artiklen og se uddrag fra

cap. Mere end tre ud af ti elever med

undersøgelsen via Muskelvindsfon-

muskelsvind er således forhindret

dens hjemmeside.

i at komme i skole en dag om ugen

YDERLIGERE
BESPARELSER PÅ
VEJ PÅ HANDICAP
OMRÅDET
Handicapområdet har de seneste år

Betalt tandeftersyn
til fattige

oplevet spareknivens allerskarpeste
blad, men det ser ikke ud til, at kniven er blevet sløv endnu, eller at den
bliver det de kommende år. Det kræver, at vi nytænker den måde, sparerunderne foregår på, mener Dansk
Handicap Forbund.
I Egedal Kommune har borgerne
med handicap modtaget et brev om,
at de skal forvente mindre hjælp og
færre ydelser i 2016. Det samme har
borgerne i Albertslund, Randers, Sorø
og Viborg Kommuner.
Det skriver Altinget.dk.
Det er især regeringens såkaldte
omprioriteringsbidrag, der er skyld i
besparelserne på specialområdet de

For personer på kontanthjælp kan

Principafgørelsen, som kommuner-

det være svært at få hverdagen til at

ne skal følge i fremtiden, skal sikre

hænge sammen, og det kan betyde,

en bedre tandhygiejne hos socialt

at ikke-akutte udgifter til fx tandlæge

udsatte, og med tiden vil det spare

nedprioriteres. Men det skal være

penge for samfundet, da manglende

slut nu, slår en afgørelse fra Ankesty-

tandeftersyn kan ende med at blive

relsen fast.

en rigtig dyr fornøjelse. Det mener

Ifølge en principafgørelse fra Ankestyrelsen skal forebyggende tandeftersyn til personer på fx kontanthjælp

Tandlægeforeningens formand, Freddie Sloth-Lisbjerg ifølge Altinget.dk.
Også Rådet for Socialt Udsatte er

eller uddannelseshjælp have betalt

glade for afgørelsen, som, de mener,

udgifterne til tandeftersynet af det

vil skabe klarhed på området. Læs

offentlige. Det skriver Altinget.dk.

hele artiklen på Altinget.dk.

kommende år. Omprioriteringsbidraget betyder nemlig, at kommunerne
i første omgang for 500 millioner
kroner mindre i 2016, og herefter får
kommunerne 2.4 milliarder kroner
per år frem mod 2017. En del af disse
penge sendes dog tilbage, men de er
øremærket sundheds- og ældreområdet.
Danske Handicaporganisationer
(DH), KL og socialcheferne er alle
enige om, at det vil få negative konsekvenser for borgerne, og at servicen vil få et hak nedad.
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Socialrådgiver
Dorthe Stief Christensen blev 1.

munalreformen. Jobbet i forbundets

august ansat som socialrådgiver i

rådgivningsteam er dermed samtidig

Dansk Handicap Forbunds rådgiv-

en tilbagevenden til Dorthes gamle

ning. Her indgår hun sammen med

fag som socialrådgiver.

Netværkschef
Kurt Holm Nielsen er nyansat netværkschef i Dansk Handicap Forbund,
hvor han kom til fra en stilling i Cabi
i december 2015. Kurts primære opgave som netværkschef bliver at opretholde og skabe stærke relationer
til erhvervslivet og opdyrke mulige
partnerskaber, som kan bidrage til
Dansk Handicap Forbunds fortsatte

Dorthe bor til dagligt sammen

forbundets mange medlemmer med

med sin mand i det østjyske tæt på

deres sager. Dorthe går meget ydmyg

Egmont Højskolen i Hou, hvor hun for

til opgaven som socialrådgiver og er

ganske nyligt er flyttet til fra Sjæl-

meget bevidst om, at de medlemmer,

land.

der ringer til rådgivningen, er i en
situation, hvor de er nødsaget til at
søge hjælp. Og den hjælp yder hun
med stor glæde.
Dorthe håber, at hun via sit arbejde
kan være med til at gøre en lille forskel i medlemmernes liv.
Foto: Mads Stampe

Foto: Mads Stampe

det øvrige team, hvor hun hjælper

Dorthe kommer til Dansk Handicap
Forbund efter ti år i Danske Handicaporganisationer, hvor hun har arbejdet
som organisationskonsulent for lokalafdelingerne i forbindelse med kom-

relevans for både medlemmer og
samarbejdspartnere.
Kurt kommer med mere end 30 års
erfaring som selvstændig erhvervs-

Projektleder

drivende i bagagen, og hans virke i

Den 1. november 2015 tiltrådte Nina

blandt andet de almene boligorgani-

en række virksomhedsnetværk og

Stokholm stillingen som projektle-

sationer og Københavns Kommune.

arbejdsgiverorganisationer giver ham

der for Dansk Handicap Forbunds

en unik erfaring, som han vil bruge til

arbejdsmarkedsprojekt. (Se side 32).

til samarbejdet med forbundets

at styrke forbundets organisatoriske

Nina kommer til stillingen i Dansk

medlemmer, og hun glæder sig til at

netværk internt og eksternt.

Handicap Forbund med en solid

bidrage til at føre arbejdsmarkeds-

projektledererfaring fra stillinger i

projektet ud i livet og finde på nye

I sit virke vil Kurt komme rundt i

Nina Stokholm glæder sig især

landet og pleje Dansk Handicap For-

tiltag, som kan hjælpe flere menne-

bunds interesser som ambassadør i

sker med bevægelseshandicap ud på

det netværk, han har opbygget i sit

arbejdsmarkedet.
Som helt ung var Nina med til at

arbejdsliv, og han vil til stadighed sikKurt får så vidt muligt sin daglige

teret for børn og unge med og uden

gang på kontoret i Taastrup, men til

handicap, og hun oplever selv, at det

daglig bor han på Bornholm med sin

har haft en betydning for, hvordan

kone. De har tre børn, som dog er

hun møder og rummer andre men-

flyttet hjemmefra. Når han er i Høje
Taastrup, bor han i sin sejlbåd, som
ligger ved Ishøj.
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Foto: Mads Stampe

re profilering af forbundets udvalg.

afholde ferielejre på Pindstrup Cen-

nesker og deres forskelligheder. Til
daglig bor Nina i hus på Amager, som
hun deler med sin mand, fælles børn
og delebørn.
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Kan du hjæ

Lungeforeningen har fået fremstillet nogle åndenødskort, som er blevet til på
baggrund af en undersøgelse i foreningen, hvor det kom frem, at mange men-

Projekt
koordinator
Katrine Ibsen Larsen kommer til
Dansk Handicap Forbund som nyudklækket kandidat i Socialt Arbejde
fra Aalborg Universitet. Hun er ansat
som projektkoordinator på forbundets arbejdsmarkedsprojekt.
Katrine og Dansk Handicap Forbund er dog langt fra fremmede over
for hinanden. I sin studietid var Katrine i praktik i forbundet, og efterfølgende var hun med til at udarbejde
den foranalyse, som arbejdsmarkedsprojektet bygger på.
Katrines opgave i arbejdsmarkedsprojektet bliver, udover at assistere
resten af projektgruppen, i høj grad
at bringe den viden, hun allerede på
nuværende tidspunkt har tilegnet
sig, i spil, så arbejdsmarkedsprojektet

nesker med lungesygdomme har behov for redskaber, der kan støtte dem i at
håndtere åndenøden og på den måde skabe større tryghed. De tre kort, man
kan printe, hedder: 'Kan du hjælpe mig', 'Min tjekliste' og 'Tjekliste til pårørende'. Der er også en udgave på engelsk til rejsebrug. Du kan se dem og printe
dem på www.lunge.dk/aandenoedskortene

Handicappris til
Skagens Kunstmuseer
Skagens Kunstmuseer har gennemgået en renovering, som har betydet, at
museet har fået Omtanke-prisen, som uddeles af Danske Handicaporganisationer Frederikshavn. ”Det Skagens Kunstmuseer har gjort, er netop det, vi
ønsker alle gør, når der skal renoveres eller bygges nyt; nemlig af sig selv at
tænke tilgængelighed ind i projektet. Vi mangler, at tilgængelighed for alle
bliver tænkt meget mere ind i arkitekturen,” forklarer formand Aksel Jensen,
formand for Danske Handicaporganisationer Frederikshavn.
Renoveringen og ombygningen har medført, at der fx er kommet ny hovedindgang med kørestolsrampe, nye stier ved ankomstområdet, to handicapparkeringspladser foran hovedindgangen samt elevatorer.
Omtanke-prisen blev uddelt i december 2015 og består af en plakette,
blomster og en check på 2500 kroner.
Pressefoto: Skagens Kunstmuseer

bliver en varig succes. Katrine håber
desuden på, at hun i sin ansættelse
får mulighed for at indgå i andre
projekter, som kan gøre en forskel for
Dansk Handicap Forbunds medlemmer og mennesker med bevægelseshandicap generelt.
Katrine bor på Frederiksberg, hvor
hun for kort tid siden er flyttet til fra
Amager.

Visualisering af den færdige Plesnerbygning, hvor gangbesværede gæster med handicap nu kan komme rundt overalt.
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TILGÆNGELIGHED

Tekst: Bente Rødsgaard Fotos: Claus Haagensen

DOKK1

På børnebiblioteket er der en rampe, den kan også bruges
til leg. Ole Storm kører sammen med Frederik Svinth og
sidstnævntes datter Daggry.
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– et bibliotek
med omtanke,
hvor alle føler
sig velkomne

Bygningen er domineret af trapper udenfor, men der er adgang for alle.

Handicap-nyt har besøgt det nye
hovedbibliotek i Århus. Det var en
meget positiv oplevelse.

O

LE STORM FRA Århus-Randers afdeling i Dansk Handicap Forbund venter udenfor Dokk 1, som er Århus
nye vartegn og rummer bibliotek,
Borgerservice med mere. Han er borger i byen
og uddannet multimediedesigner. Handicapnyt har inviteret ham til at anmelde biblioteket som bruger. Han kører på en crosser, og
han kan gå en lille smule.
Store trapper fører op til biblioteksindgangen, men biblioteket har flere indgange, her er både trapper, rulletrapper og
elevatorer. ”Der er mange indgange til bygningen, så det er let nok,” siger han. Det er
hans tredje besøg i bygningen, og vi tager
elevatoren op.
”Elevatoren er god og rummelig, der er
spejl for enden, så man kan se, hvad man
bakker ud i, og der et klapsæde til personer,
som vil hvile sig et øjeblik. Det er fint tænkt
og udført,” siger Ole Storm.

Design for alle
Lige indenfor er der en informationsskranke
og Borgerservice. Alt er overskueligt. Der er
skabe til opbevaring af baggage, dog er de
allerrummeligste bokse desværre kun for
meget høje mennesker, men de andre kan
kørestolsbrugere godt benytte.

Lige indenfor i biblioteket kan man aflevere bøger til en maskine, som så kører
bøgerne hen til den sektion, hvor de hører
hjemme. Aflevering af bøger giver ingen problemer for Ole, som tester maskinen.
Bogreolerne er generelt lave og let at køre
omkring. Der er plads nok til, at man ikke
sidder i vejen for nogen, så en gående låner
kan let passere. Mange materialer kan nås fra
kørestol, og der er også bibliotekarer, som
kan hjælpe.
Overalt er der niveaufrit, biblioteket rummer mange projektrum og studierum, hvor
grupper kan arbejde, og kørestolsbrugere
kan også være med. Der er en læsesal, hvor
man kan fordybe sig i bøger, men den kan
godt give nogle udfordringer for kørestolsbrugere, da der er to døre derind, og det
første læsesalsbord står tæt på døren. Ole vil
ikke forstyrre de mange læsende, men han
antager, at han godt kan komme ind.
Flere steder på biblioteket er der hævesænke borde, så kørestolsbrugere også kan
sidde og arbejde. Søgecomputerne er i tre
forskellige højder. ”Hele biblioteket udstråler
omtanke, og her er ingen specialløsninger,
man kan gøre det samme som alle andre, og
der er ikke lavet et stort nummer ud af det,”
konstaterer Ole Storm.
Gulvene er gode at køre på. Rundt om i
biblioteket er der er mange typer stole og
borde, hvor man kan slå sig ned.

Udsigt til havn, måger og domkirke
Udsigten gennem panoramavinduerne er et
HANDICAP NYT 1 - 2016 • 13
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FAKTA
Huset er tegnet af schmidt hammer lassen architects og er på 28.000 m2 fordelt på tre etager. Urban Mediaspace Aarhus står bag kommunens hidtil største bygge- og anlægsprojekt med
et budget på 2,1 milliarder kroner, som omfatter
Dokk1, automatisk parkeringsanlæg, frilægning
af den sidste del af Århus Å, trafikomlægning,
klimasikring og forberedelser til letbanen, som
Handicaptoiletterne kan godt give udfordringer for nogle brugere, men det er godt, at der er etableret en rygstøtte på det
væghængte toilet.

får stoppested lige ved Dokk 1. Mange professionelle eksperter, bruger- og medarbejdergrupper har været involveret - også mennesker med
handicap. Museet rummer enkelte kunstværker,
fx når et barn fødes på Århus fødeafdeling, så
kan forældrene via en tablet på hospitalet aktivere den store Gong, som hænger på biblioteket
af kunstneren Kirstine Roepstorff. Se evt. mere
på https://dokk1.dk/ eller på Youtube.

Søgemaskinerne er i forskellig højde. Der er tænkt på mange ting
på det nye bibliotek.

Der er meget lys i bygningen dels fra et stort ovenlys vindue, dels fra glaspartierne mod havnen, men
også fordi her er mange lamper og lyskilder.
Akustikken er fantastisk, der er mange mennesker,
og selv om at flere af dem taler indbyrdes, så er her
begrænset larm. Det er faktisk imponerende.

Rampen
I midten af biblioteket er en meget dominerende
rampe, som Ole er meget begejstret for. ”Da jeg var
her forrige gang sammen med Rikke Kastbjerg, som
er formand for Dansk Handicap Forbunds Århus Randers afdeling, så sagde vi i munden på hinanden;
”Den skal vi køre på”. Rampen er skæg. Jeg kan bruge
rampen, det kan andre også, der er også en trappe.
Og alle kan komme til de midterste plateauer. Det er
universel design, der vil noget,” siger Ole.
Aflevering af bøger er problemfrit for Ole Storm.

kapitel for sig selv. Her er udsigt til byggeplads, måger i
fri leg, kraner, færgen, havet, domkirken og selve byen.
Udenfor er der en terrasse med store dyreskulpturer, som
er legeredskaber for børn, og de vil givetvis blive flittigt
brugt, så snart vejret tillader det. Det er et stort cadeau
til Århus, at byen har udnyttet den fantastiske beliggenhed til noget så demokratisk som et bibliotek for alle.
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Toiletter med meget tunge døre
Der er flere handicaptoiletter, og de er ikke helt ens,
fx har en lift og et leje, men Ole Storm synes godt, at
de kunne være lidt bedre. Dørene er tunge og svære
at få op. Det er ikke nemt at få fat i toiletpapiret, og
på et toilet er håndtørrerapparatet placeret så langt
væk fra vasken som næsten overhovedet muligt.
Ole medgiver, at det er detaljer, men de kan godt
være afgørende for brugerne: ”Så mit råd er at se

handicaptoiletterne og så vælge
det, der passer en bedst. Desværre
har ingen af dem en krog til overtøj. Skraldespandene er placeret
lidt lemfældigt, men er flytbare. Til
gengæld er det rart, at spejlet kan
bruges af både stående personer
på to meter eller af siddende,” siger han.

Børnebiblioteket
Ole Storm har en søn på fem år,
og han har lovet ham, at de snart
skal på biblioteket og låne bøger
og måske også lege lidt, da der er
flere legemuligheder indendørs.
”Og min søn vil også føle sig velkommen,” forudser Ole.
Ved børnebiblioteket er der en
ammestue, et spiselokale, klapvognsparkering, og det er muligt at
lege med spil.

Udenfor er der legeredskaber
i form af dyrefigurer.

Der er også en miniudgave af
rampen til børn. ”Det er skægt, at
den ikke kun er et visuelt element
men også brugbar,” siger Ole Storm.
På børnerampen møder han en
far, Frederik Svinth med datteren

Daggry, som er frisk på køre lidt om
kap med Ole. På børnebiblioteket
er der toiletter til små børn og
håndvaske, som de kan nå.
Konkluderende må man sige, at
alle brugere er tilgodeset.

Borgerservice, café
og parkeringsanlæg

Gangene mellem reolerne er brede nok til, at en
gående kan passere. Det giver ro til at fordybe
sig, synes Ole Storm.

Huset rummer Borgerservice, hvor
Ole brevstemte for nylig til EU-valget, og det var problemfrit. Der er
også en café, og bordene er gode,
da de er uden midterstolper. Overalt er der informationstavler med
læselig skrift.
Der er god parkering til store
handicapbiler, som holder under et
tag i gadeplan, men små handicappersonbiler skal køre ind i det nye
fuldautomatiske anlæg og føreren
forlade bilen, som så transporteres væk med en elevator. Ejeren
har fem minutter til at komme fra
bilsæde og over i sin kørestol. Der
er døgnbemandet, så der er altid
nogen til at forklare regler eller
hjælpe. Men den type bilister skal
betale. På de store handicappladser holder man gratis. Den forskelsbehandling bryder Ole Storm sig
ikke om.
Alt i alt er meget lykkedes for
det store multimediehus på trods
af kritikpunkter. Men at så meget
tilgængelighed for alle er lykkedes,
det hører absolut til sjældenhederne. n
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DANSK HANDICAPDAG

Dansk Handicapdag
2016
Tilgængelighed til fællesskabet

D

ANSK HANDICAP FORBUND slår den 19.
marts dørene op for Dansk Handicapdag
2016. Det sker som altid med en række
fester med hyggeligt samvær rundt
omkring i landet. Med temaet ’Tilgængelighed til
fællesskabet’ ønsker Dansk Handicap Forbund at
brede tilgængelighedsbegrebet ud og tale om,
hvad tilgængelighedsbegrebet dækker over, og
hvordan man som samfund sikrer fuld tilgængelighed for de medborgere, der har et handicap.
”Dagen vil kredse om tilgængelighed på alle
niveauer – tilgængelighed til demokratiet, tilgængelighed til samfundet, fysisk tilgængelighed og social tilgængelighed. For tilgængelighed
handler om mere end blot fysiske rammer. Det
handler om personlig integritet, ligestilling og
ligeværd, og det vil vi gerne bruge Dansk Handicapdag til at gøre opmærksom på,” siger landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne
Olsen.

Se på landkortet
På landkortet her på siden kan du finde din region og se, hvad Dansk Handicapdag 2016 har i
støbeskeen til dig. Vel mødt og god dag! n

REGION MIDTJYLLAND
Dato: Lørdag den 19. marts kl. 11.30-18.15.
Sted: Gildesalen på Bytoften 73, 7400 Herning.
Hovedtaler: Rikke Kastbjerg, medlem af forretningsudvalget i Dansk Handicap Forbund.

Program: Ankomst, frokostbuffet, hovedtaler, gæstetaler, skrub af-mad.
Pris: kr. 200.
Tilmelding: Senest den 4. 3. til Jeannette Andersen, tlf. 61 67 09 93,
e-mail: jeanetteaagaard@gmail.com.
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Af Mads Stampe

BORNHOLM
Dato: Lørdag den 19. marts kl. 12.30-16.30.
Sted: Sagahuset, 3700 Rønne.
Hovedtaler: John Sørensen, næstformand i
Dansk Handicap Forbund.

Program: To retter mad, kaffe, småkager, lotteri, musik v/ Thomas Nyboe.
Pris: kr. 120.
Tilmelding: Senest den 16.3. kl. 13 til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 /
20 41 43 04.

REGION HOVEDSTADEN
Dato: Søndag den 20. marts kl. 12.00-17.30.
Sted: Poppelhuset, Stadionvej 40, Hundested.
Hovedtaler: Susanne Olsen, landsformand i Dansk

Handicap Forbund. Velkomst ved Helge Friis, tidligere borgmester.
Program: Festmiddag, kaffe og te med kringle, gaver på indgangsbilletten,
lotteri, musik og dans ved Aase og Poul.

Pris: kr. 250.
Tilmelding: Bindende senest den 2. 3. til din lokalafdeling.
Kontaktperson: Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38 / 24 83 37 77.

REGION SJÆLLAND
Dato: Lørdag den 19. marts kl. 12.30-18.15.
Sted: Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1,
4160 Herlufmagle.

Hovedtaler: Landsformand Susanne Olsen.
Program: Velkomst, fælles indmarch, middag, hovedtale, opvisning i line
dance, kaffe og te med lotteri, dans, musik af Johnny ’Spillemand’ Hansen,
suppe, afslutning med fælles udmarch, hjemtransport.
Pris: kr. 275.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 6.3. pr. e-mail til
tonny.ploug@gmail.com.

REGION SYDDANMARK
Dato: Lørdag den 19. marts kl. 12.00-17.30.
Sted: Arena Syd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup.
Hovedtaler: Gitte R. R. Nielsen, forretningsudvalgs
medlem i Dansk Handicap Forbund.

Program: Velkomst, hovedtale, forret, hovedret, underholdning, lotteri,
skrub af-mad.

Pris: kr. 220.
Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 4. 3. til egen lokalafdeling.
Evt. specialkost oplyses ved tilmelding.
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RÅDGIVNING

Af Jeppe Kerckhoffs

Stort behov for rådgivning
En optælling af arbejdet i Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam i 2015 viser, at
mange søger hjælp. Der er stor brug for rådgivning, og vi ser desværre ofte fejl i kommunernes sagsbehandling

I

LØBET AF 2015 fik vi 1600 henvendelser om hjælp
fra medlemmer, som søger rådgivning, fordi de oplever problemer i deres sag eller i mødet med kommunen. Henvendelserne kan være alt fra kortere
efterspørgsler til meget indgribende og komplekse sager,
hvor vores socialrådgivere må foretage egentlige udredninger og give støtte med skriftlige udtalelser m.v.

på kommuner, der bestemt ikke gør det godt. Vi skal
huske på, at de sager, vi ser, kun er toppen af isbjerget.
Tillidsvalgte fra hele landet beretter om, at en del sager
ikke bliver påklaget, fordi mange medlemmer ikke har
kræfter eller overskud til det. I disse tilfælde er der en
åbenlys risiko for, at medlemmernes rettigheder i en
række tilfælde krænkes.”

Behov for hjælp på flere niveauer

Bisiddere går med til møder

Uanset hvem der kontakter rådgivningen, så bestræber
vi os på at støtte medlemmet i selv at kunne håndtere sin sag. Mange bliver hjulpet med gode råd og får
konkrete forslag til formuleringer, men i nogle tilfælde
er det nødvendigt, at vi bidrager med udtalelser eller
andet på skrift. I 2015 har vi oplevet en tendens til, at
de mere omfattende sager har fyldt mere. I 373 tilfælde
måtte vi foretage en mere dybdegående udredning, og
det er en markant stigning fra 2014, hvor vi havde 209
sager af denne sagstype.

I nogle af sagerne har medlemmerne brug for at få en
med til møderne hos kommunen. I disse tilfælde formidler vi kontakt til forbundets bisiddere, som er en
støtte- og sparringspartner. I 2015 gennemførte vores
engagerede frivillige bisiddere 723 samtaler og møder
– fordelt på 175 enkeltpersoner.
De problemstillinger, vi oftest får forespørgsler på,
er (i nævnte rækkefølge): Borgerstyret personlig assistance, dækning af merudgifter, støtte til køb af bil og
hjælpemidler. Resten er fordelt på mange forskellige
sagsområder.

Fejl i kommunernes sagsbehandling
Når vi går ind i sagerne, så finder vi ofte fejl i sagsbehandlingen, og vi opnår sammen med medlemmerne
at få helt eller delvist medhold i 2/3 af de sager, som
vi kender udfaldet på. At der ofte er fejl i sagsbehandlingen understøttes af tal fra Ankestyrelsen, som flere
gange har vist, at kommunerne vurderer et betydeligt
antal sager forkert.
Landsformand Susanne Olsen er glad for, at vi kan
hjælpe mange medlemmer, men udtrykker samtidig
bekymring over situationen: ”Selvom mange kommuner
gør det godt, så er de henvendelser, vi får, eksempler
18 • HANDICAP NYT 1 - 2016

Opgradering af teamet
De mange henvendelser betyder, at vores socialrådgivere skal løbe meget stærkt for at hjælpe alle. Det betyder, at der nogle gange kan være et par dages ventetid,
og heldigvis har medlemmerne stor forståelse for, at vi
skal nå at hjælpe alle. Arbejdspresset har medført, at vi
i løbet af 2015 har været nødsaget til at udvide vores
tilbud. Heldigvis har vi fået mulighed for at opgradere
teamet med en ekstra ansat, så vi nu har tre socialrådgivere, som betjener medlemmerne.

JENS BOUETS KLUMME

VORES GAMLE HOVEDKONTOR ER SOLGT
En ting, der har belastet forbundets økonomi de senere år, er
ejendommen Hans Knudsens
Plads 1A. En ejendom vi selv
har beboet i mange år med
tilfredshed, indtil vi flyttede til
Handicaporganisationernes Hus
i 2012.
Ejendommen er temmelig voldsomt belånt (i forhold
til forbundets økonomi) og derudover er ejendommen
behæftet med hjemfaldspligt til Københavns Kommune. Ejendommen har givet forbundet et driftsmæssigt
underskud, hvorfor kreditforeningen gav os en tre årig
afdragsfri periode til at afhænde ejendommen.
Hjemfaldspligten til Københavns Kommune var en
reel stopklods for et salg. I praksis betyder hjemfaldspligten, at ejendommen skal overgå til Københavns
Kommune (stort set vederlagsfrit) på et givent tidspunkt ud i fremtiden. Hjemfaldspligten kan frikøbes,
men det er dyrt. Stort set alle potentielle købere ønskede derfor denne del frikøbt inden overtagelse af
ejendommen.

Et frikøb af ejendommen er en procentdel af ejendommens offentlige vurdering, da den offentlige vurdering skal afspejle en realistisk handelsværdi. En procentdel der stiger, jo tættere vi kommer på den dato,
ejendommen skal overgå til kommunen. Ejendommen
er vurderet af det offentlige (SKAT) til 50 mio. kr., hvilket er meget langt fra en realistisk salgspris. SKAT meddelte, at de ikke ville komme med en ny vurdering før
tidligst i 2018.
Københavns Borgerrepræsentation vedtog derfor i
september måned, at en uvildig mægler udpeget af Københavns Kommune kunne fastsætte en realistisk handelsværdi, som hjemfaldspligten kunne beregnes ud fra.
En stor tak til Københavns Kommunes hjælpsomhed
i sammenhængen skal hermed overbringes, og jeg er
glad for at kunne oplyse, at ejendommen er solgt. Ejendommen overtages den 1.3. 2016 af køber, og Dansk
Handicap Forbund har solgt på en for forbundet meget
tilfredsstillende måde, både hvad angår pris og vilkår.
Jens Bouet, direktør i
Dansk Handicap Forbund

TræningsDVD er et hit!
af Solveig Hansen

Hvis du vil træne siddende, så er
Cathrine Guldbergs nye træningsDVD er et hit. Den indeholder - ud
over en fin og forståelig introduktion - tre træningspas. Det korteste er
nok det hårdeste eller mest uvante,
seks minutters løb med spurter indlagt. Man kan sagtens få pulsen op,
selv om man sidder ned og ”kun”
løber med armene.
Løbeprogrammet er filmet i det
grønne, mens de to andre træningspas foregår i et træningslokale og
med den lidt enerverende, højfrekvente træningsmusik, der ofte
fylder traditionelle fitnesscentre.
Det glemmer man heldigvis nemt,
når man lytter til den smilende og
kompetente instruktør, der gennem
17 år har undervist i samt tilpasset
aerobic og andre træningsformer

til os, der har brug for siddende
træning.

Træn siddende
Med Cathrines nye DVD kan du vælge mellem det hurtige løbeprogram,
den udfordrende CrossTraining eller HITtet, High Intensity Training.
De to lange træningspas indledes
med en god opvarmning. Undervejs
bliver vi mindet om betydningen af
god kropsholdning, kontrol, rigtig
vejrtrækning og de små vandpauser.
Sluttelig udspænding af de ømme
muskler og opfordring til at justere
vægtene til optimalt udbytte.
Trods det høje tempo er Cathrine
god til at skabe en rar stemning og
understrege, at her er plads til alle
varianter. Vi vælger jo selv, om vi vil
følge tempoet eller blot lade os in-

spirere af de enkelte øvelser og
arbejde lidt mere adstadigt.
Du behøver kun et par håndvægte og en vandflaske, så er du
klar. Cathrine har tre elever med,
der demonstrerer, hvordan man kan
træne på forskellig vis, og med et
par kække bemærkninger er tonen
slået an. Det skal være sjovt at
træne.
Læs evt. mere på cathrine-guldberg.dk/hiit.html
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Med en gave i dit testamente
kan vi kæmpe for retten til liv,
frihed og retfærdighed
Amnesty International kæmper for en
mere menneskelig og retfærdig verden.
En verden, hvor ingen stater torterer, mishandler eller henretter sin befolkning. En
verden, hvor alle har ret til at tænke, tale
og forsamle sig frit. En verden, hvor alle
har adgang til en retfærdig retssag.
Vi stopper først, når alle børn kan vokse
op i en verden, der respekterer retten til
liv, frihed og retfærdighed. Med en gave til
Amnesty i dit testamente, hjælper du den
næste generation frem mod det fælles mål.
Din støtte går blandt andet til at:
• Sende researchere til verdens brændpunkter, og dokumentere overgreb
• Engagere mennesker til at sige fra og
kræve, at ansvarlige stilles til regnskab
• Ændre holdninger og love, så overgreb
standses for fremtiden

Amnesty er fritaget for arveafgift. Du kan helt
uforpligtende bestille en folder om arv og
testamente på 3345 6565 eller arv@amnesty.dk
Læs mere på www.amnesty.dk/arv
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DET SKER I DHF
Februar 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:
Landsformand:

susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice
Politisk konsulent:

dhf@danskhandicapforbund.dk
konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:

social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt:

bente@danskhandicapforbund.dk

Informationsmedarbejder:

mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:
Amputationskredsen:

▼

dhf@danskhandicapforbund.dk

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

ASSENS
Tirsdag den 23. februar kl. 19.00: Foredrag med direktøren for latterforeningen i Middelfart, Margit Jørgensen. Der
kan købes øl, vand og kaffe til sædvanlige priser.
Tirsdag den 22. marts kl. 19.00: Årsmøde i Vestfyns
Ferieklub. Arrangementet er åbent for alle medlemmer i
Dansk Handicap Forbund, som støtter op om ferieklubbens
arbejde. Dagsorden iflg. vedtægterne. Alle har taleret, kun
medlemmer af Dansk Handicap Forbund har stemmeret.
Indkomne forslag til årsmødet skal være bestyrelsen i
hænde senest 7. 3. Ferieklubben er vært med håndmadder.
Årsmødet starter kl. 19.45. Af hensyn til bestilling af mad
tilmeldes til Preben Hansen, tlf. 64 47 24 53 / 40 87 24 53,
e-mail: apmoes@apmoes.dk senest 18. 3.
Tirsdag den 19. april kl. 19.00: Foredrag om de fynske
hekse v/ historiker Annette Guldager Boye. Der vil bl.a.
være historier om Maren Nils Findsen, der blev brændt på
bålet i Agernæs Birk i 1625. Historikeren vil desuden give
overblik over datidens lovgivning om hekse.
Alle arrangementer foregår på Stadionvej 10, 5610 Assens
med mindre andet er nævnt.

BORNHOLM
Lørdag den 19. marts kl. 12.30-16.30 i Sagahuset, Rønne:
Dansk Handicapdag. Der serveres to retter mad, kaffe og
småkager. Der er lotteri. Pris kr. 120. Musik v/ Thomas Nyboe. Det er tilladt at tage en gæst med. Se mere information på side 16. Tilmelding senest 16. 3. kl. 13.00.
Lørdag den 16. april kl. 13.30-16.30 i Sagahuset, Rønne:
Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Foreningen er vært med kaffe og kage. Efter generalforsamling
spilles banko, husk pakke til mindst kr. 25.
Tilmelding senest 13. 4. kl. 13.00.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Lis Schou,
tlf. 56 95 41 04 / 20 41 43 04.

FREDERIKSBERG
Onsdag den 16. marts kl. 19.00 på Vodroffs Tværgade 8,
st. th.: Ekstraordinær generalforsamling. Efter sidste generalforsamling blev der nedsat en arbejdsgruppe, som iflg.
vedtægterne fik et år til at arbejde på at få en fuldtallig
bestyrelse. Det kunne ikke lykkes, hvorfor en ekstraordinær generalforsamling er nødvendig. Det er vigtigt, at
medlemmer møder op og evt. opstiller til bestyrelsen, da
medlemsskaren i afdelingen ellers vil overgå til KøbenHANDICAP NYT 1 - 2016 • 21
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havns afdeling eller til den afdeling, dit postnummer hører
til. Ring og hør nærmere, om hvad det indebærer at være
i bestyrelsen, hos Connie Dilling-Hansen, tlf. 29 78 67 60
eller Hanne Buxbom, tlf. 50 51 97 03. Alle er velkomne
med et gyldigt medlemsnummer. Hvert medlemsnummer
har en stemme. Dagsorden iflg. vedtægterne.

FREDERIKSSUND – HALSNÆS
Søndag den 20. marts kl. 12.00-17.30 i Poppelhuset, Stadionvej 40, Hundested: Dansk Handicapdag. (Se side 16).
Pris for medlemmer kr. 250, ikke-medlemmer kr. 300. Bindende tilmelding og betaling senest 2. 3. Husk at oplyse
evt. allergier eller diabetes og størrelsen på din kørestol af
hensyn til bordopstilling. Tilmelding til Hanne Ulvedal, tlf.
47 72 34 38 / 24 83 37 77.
Onsdag den 13. april kl. 18.30-22.00 i Aktivitetshuset
Paraplyen, Jernbanegade 2, Frederiksværk: Generalforsamling. Dirigent Susanne Olsen, landsformand. Dagsorden iflg.
vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
Vi spiser først, generalforsamling afholdes fra ca. 19.45.
Tilmelding senest 4. 4. til Anne Marie, tlf. 26 18 38 46 eller
Erling, tlf. 25 12 69 87. Husk, hvis du er diabetiker, at oplyse det ved tilmelding. Der sælges lotteri, så medbring en
pakke. Der serveres kaffe og te med brød til.

FURESØ/ALLERØD/BALLERUP/
HØRSHOLM/RUDERSDAL
Torsdag den 31. marts kl. 17.00-21.00: Generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Fra kl. 17 vil Jarl Jensen fortælle om sit arbejde i DUKH. Fra kl. 18 byder afdelingen
på aftensmad. Tilmelding til mad nødvendig senest 21. 3.
Generalforsamling starter kl. 19. Tilmelding og spørgsmål
rettes til Marianne Rosenvold, tlf. 44 95 57 20,
e-mail: rosenvild@mail.tele.dk.

HADERSLEV
Tirsdag den 16. februar: Jyllands dialekter v/ Niels Holck.
Tirsdage den 23. februar og 8. og 22. marts: Lotto.
Tirsdag den 1. marts: Dansk Top duo Anny Fyhn og Søren
Them.
Tirsdag den 15. marts: Mit liv som blind v/ Stig Hansen.
Tirsdag den 29. marts: Generalforsamling.
Alle arrangementer afholdes på Hiort Lorenzens Center,
Hiort Lorenzens Vej 67, 6100 Haderslev fra kl. 19.00-21.30.
Kørsel inden for bygrænsen, kr. 30. Ring hvis kørsel ønskes,
tlf. 60 62 59 13 tirsdag mellem kl. 16.00 og 17.00. Underholdning inkl. kaffe og brød kr. 25. Entre for ikke-medlemmer kr. 40.

HALS
Lørdag den 4. juni: Endagstur til Klejtrup Sø, hvor vi ser
verdenskortet. Pris inkl. bus, frokost og entre kr. 250 for
medlemmer af afdelingen. Tilmelding senest 1.4.
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Fra den 18.- 22. juli: Ferietur til Odsherred/Sjælland. Vi
skal bo på Hotel Højby Sø. Der er udflugter hver dag. Pris
kr. 2750 for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 3400. Tillæg
for enkeltværelse kr.400. Tilmelding senest den 1.4.
Tilmeldinger til Willy Øgaard tlf. 22 96 93 80.
Jubilæum i Hals: Villy Øgaard, formand i Hals afdelingen,
fejrede i september 15 års jubilæum.

HILLERØD
Mandag den 7. marts kl. 18.00-21.00 i Grønnegadecenteret, Hillerød: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden
i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Der vil
først være spisning, derefter generalforsamling. Tilmelding
af hensyn til indkøb senest 29. 2. til Conny Jensen,
tlf. 48 26 35 40 / 29 43 01 06.
Søndag den 20. marts kl. 12.00-17.30 i Poppelhuset,
Stadionvej 40, Hundested: Dansk Handicapdag. (Se side
16). Pris for medlemmer kr. 250, ikke-medlemmer kr. 300.
Bindende tilmelding og betaling senest 2. 3. Husk at oplyse
evt. allergier eller diabetes og størrelsen på din kørestol af
hensyn til bordopstilling. Tilmelding til Conny Jensen,
tlf. 48 26 35 40 / 29 43 01 06.

HOLBÆK
Torsdag den 3. marts kl. 19.00-21.30 i Fælleshuset, Vænget
6, 4300 Holbæk: Foredrag om Dansk Vestindien. Der serveres kaffe og te og kage. Arrangementet er gratis, husk kr. 25
til egenbetaling ved transport. Tilmelding senest 28. 2.
Torsdag den 17. marts kl. 18.00 i Vommevad Forsamlingshus: Generalforsamling med fælles spisning. Dagsorden
iflg. vedtægterne. Generalforsamlingen starter kl. ca. 19.
Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
otte dage før. Vi afslutter med kaffe og te. Tilmelding senest 7. 3.
Lørdag den 19. marts kl. 12.30-18.15 i Herlufmagle Hallen,
Ravnstrupvej 1, 4160 Herlufmagle: Dansk Handicapdag. Pris
kr. 275 + kr. 25 for kørsel. Se yderligere information på side
16. Tilmelding senest 1. 3.
Tilmeldinger til arrangementer skal ske til Henny, tlf. 23
98 93 09, e-mail: hennycamilla@icloud.com.

HORSENS
Torsdag den 10. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Torsdag den 7. april kl. 19.00: Medlemsaften.
Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen, Langmarksvej 86, Horsens, med mindre andet er nævnt. Drikkevarer
medbringer man selv på de aftner, hvor der er spisning.

KOLDING
Torsdag den 3. marts kl. 18.30-20.30 i Auditoriet på KUC,
Ågade 27 i Kolding: Foredrag med René Nielsen. ”Halv
mand helt menneske, historien om en mirakuløs mand”.

Pris pr. person kr. 75. Gælder også for hjælpere og andre.
Bindende tilmelding til Gudrun senest 15. 1.
Lørdag den 19. marts kl. 11.45-17.30 i Arena Syd, Idrætsvej 3, 6580 Vamdrup: Dansk Handicapdag. Der vil være musik under hele festen. (Mere om arrangementet på side 16).
Bindende tilmelding 1. 3. til Birthe Rasmussen, tlf. 23 32 72
33, e-mail: rasmine7@stofanet.dk. Evt. specialkost oplyses
ved tilmelding. Pris kr. 175, der betales kontant på dagen til
Birthe. På grund af stort tilskud til arrangementet fra afdelingen, ydes ikke kørselstilskud.
Onsdag den 13. april klokken 18.00 på KUC, Ågade 27,
6000 Kolding: Generalforsamling. Spisning fra kl. 18, generalforsamlingen starter kl. 19. Dagsorden iflg. vedtægterne.

KORSØR-SKÆLSKØR
Mandag den 15. februar kl. 18.00-21.30 i Teglværksparken
50, Korsør: Fastelavnsfest. Der vil være spisning, tøndeslagning, kaffe og te med fastelavnsboller samt underholdning med lotteri og musik af Jørgen Hansen. Mulighed for
transport til og fra. Prisen oplyses ved tilmelding.
Lørdag den 19. marts kl. 12.30-18.15 i Herlufmagle
Hallen. Dansk Handicapdag. Se mere side 16. Mulighed for
transport. Tilmelding senest 6. 3.
Mandag den 25. april kl. 18.00-21.30 i Teglværksparken
50, Korsør: Generalforsamling. Inden generalforsamling serveres tre stk. finere smørrebrød pr. person. Senere serveres
ostemad og kaffe eller te. Der vil være lotteri. Mulighed
for transport til og fra. Pris for arrangementet oplyses ved
tilmelding.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kirsten Rønhoff Hansen,
tlf. 58 19 60 79.

KØBENHAVN
Mandag den 21. marts kl. 18.30-21.30, Borgercenter
Handicap, Thoravej 29 i København NV: Generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Der vil være en let anretning
samt aktuelt handicappolitisk indslag v/ borgmester
Jesper Christensen. Alle medlemmer er velkomne. Afdelingen sørger for transport til og fra generalforsamlingen,
hvis du ikke selv kan stå for det. Tilmelding til Sven senest
14. 3. Afdelingen tilbyder en let anretning og en øl eller
vand. Af hensyn til bestilling kræves tilmelding senest
14. 3. til Sven Astrup Knudsen, Ågade 120, st. tv., 2200
København N, tlf. 38 34 06 61, e-mail: sven@kak.dk.

MIDTVEST
Torsdage den 18. februar og 21. april kl. 8.30-21.30 på
Teglvænget: Banko.
Torsdag den 17. marts kl. 18.30-21.30 på Teglvænget:
Påskebanko og varme hveder.

kan købes til maden. Man skal selv stå for transport frem
og tilbage. Seneste tilmelding 29. 3. på Bytoften 73 fra
kl. 15-16 eller på telefon til Jeannette eller Edvard.

MØN
Torsdag den 3. marts kl. 13.00 på Rødkildevej 9b i Stege:
Generalforsamling. Tilmelding til Svend Andersen, tlf. 21
22 20 55, eller Jytte Graaberg Jensen, tlf. 40 35 11 02.

NÆSTVED
Onsdag den 17. februar kl. 19.00-21.30: Fastelavnsfest.
Der vil være tøndeslagning og fastelavnsboller. Pris kr. 50.
Lørdag den 27. februar kl. 18.30-21.00: Hyggeaften i
kælderen. Denne aften spiller vi enten kort, ser TV, strikker
eller spiller spil. Det handler om at få hygget og snakket.
Onsdag den 2. marts kl. 19.00-21.30: Banko.
Onsdag den 16. marts kl. 19.00-21.30: Generalforsamling.
Lørdag den 19. marts kl. 12.00-18.15: Dansk Handicapdag. (Se side 16).
Alle arrangementer foregår på Engvej 18 i festsalen, med
mindre andet er nævnt.
Kaffe og te kr. 10. Ved arrangementer med kage, kr. 15.
Sodavand kr. 5 og øl kr. 10. Ved hyggeaftner koster kaffen
kr. 5, sodavand kr. 5 og øl kr. 10. Tilmeldinger skal ske til
Marianne, tlf. 55 73 08 69.

ODENSE
Lørdag den 27. februar kl. 12.30-17.30 i Hjallese Forsamlingshus: 90-års jubilæumsfest. Pris kr. 290. Bindende
tilmelding senest 19. 2. til Annette eller indsat på konto
5388 0397487 i Arbejdernes Landsbank. Du er ikke tilmeldt, før betalingen er modtaget.
Lørdag den 19. marts: Dansk Handicapdag.(Se side 16).
Tirsdag den 22. marts kl. 19.30 på Tarup Gamle Præstegård: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Der
vil være spisning kl. 18. Pris for spisning kr. 75.
Torsdag den 7. april kl. 18.00-21.45: Banko med sponserede gevinster.
Det er nødvendigt med tilmelding til alle arrangementer.
Det er bindende tilmelding, og man vil blive afkrævet betaling ved udeblivelse uden grund. 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

Lørdag den 19. marts kl 11.30-18.30 i Gildesalen, Bytoften 73, 7400 Herning. Dansk Handicapdag. (Se side 16).

Lørdag den 19. marts kl. 12.30-18.15 i Herlufmagle
Hallen, Ravnstrupvej 1 i Herlufmagle: Dansk Handicapdag.
(Se side 16).

Fredag den 8. april kl. 17.30 på Teglvænget 107D:
Spis sammen aften. Pris kr. 75 pr. person. Øl, vand og vin

Torsdag den 28. april kl. 18.00-22.00 på Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby: Generalforsamling. Dagsorden
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iflg. vedtægterne. Kl. 18.00 serveres smørrebrød. Drikkevarer for egen regning. Efter generalforsamling kaffe og oplæg v/ landsformand Susanne Olsen om forbundets arbejde
på det handicappolitiske område. Tilmelding senest 10. 4.
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.

Mandag den 4. april: Syng med-aften.
Til- og afmelding skal altid ske til Aase, tlf. 26 21 70 02
eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

STEVNS/FAXE
Søndag den 14. februar kl. 12.30 – 15.30 i Mødestedet

SKAGEN
Torsdage den 18. februar, 3. og 17. marts og 7. og 21.
april kl. 19.00-22.00: Bankospil.
Mandage den 22. og 29. februar, og 7., 14. og 21. marts
samt 4., 11., 18. og 25. april kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.

1 i Hårlev: Fastelavnsfest. Frokost, fastelavnsboller, ”katten af tønden”. Præmier til bedst udklædte og kattekongen. Pris kr. 75. Tilmelding nødvendig i februar.
Torsdag den 10.marts kl. 18.30 – 21.00 i kantinen på
Stevnshøj, Stevnshøjvej 99 i St. Heddinge: Generalfor-

Tirsdag den 8. marts kl. 19.00-22.00: Generalforsamling.
Med spisning fra kl. 18-19. Tilmelding til spisning nødvendig senest 6. 3. Øl og vand kan købes.

samling. Aftensmad, senere kaffe og småkager. Spisning

Fredag den 11. marts kl. 13.00-16.00: Reception for
Lisbeth Hansen, der har været i bestyrelsen i 25 år. Der vil
være lidt godt til ganen og maven.

1 i Hårlev: Forårsfest. Pris kr. 75. Tilmelding nødvendig i

Søndag den 13. marts kl. 10.00-16.00 i Klitrosen, Markvej
121A: Loppemarked. Loppesælger, som har lejet sig ind
med forskellige ting.

eller Inge-Lise Pedersen tlf. 25 33 32 17 eller e-mail:

Torsdag den 31. marts kl. 19.30-23.00: Danseaften. Pris
kr. 70.
Til arrangementer med spisning skal tilmelding ske senest
fem dage før, tlf. 20 86 45 54.

SKIVE/VIBORG
Tirsdag den 1. marts kl. 19.30 i Aktivitetscenteret, Odgaardsvej 15A, Skive: Generalforsamling. 19-19.30, fællesspisning. Menu: Biksemad med en øl eller vand. Pris kr.
100 for medlemmer, pris kr. 125 for ikke-medlemmer. Generalforsamling fra 19.30. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Lørdag den 19. marts: Dansk Handicapdag. (Se side 16).
Tirsdag den 5. april kl 17.30 med kørsel fra Aktivitetscenteret, Odgaardsvej 5A, Skive: Besøg hos TV MIDT/VEST.
Pris kr. 100 + kr. 25 for kørsel. Vi skal være mindst 35, så
medbring gerne en gæst. Medlemmer fra andre afdelinger
er også velkomne. Tilmelding senest 22. 3.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Lis Mortensen, tlf.
24 82 56 31 med mindre andet er nævnt.

SLAGELSE/SORØ
Mandag den 7. marts: Banko med spisning. Hver deltager
medbringer en pakke til en værdi af mindst kr. 25. Bankoplader pg kvikke kr. 5 pr. stk. Kinesisk lotteri kr. 2 pr. lod.
Du må gerne spille på egne plader. Medbring gerne en ven
eller veninde. Bindende til- og afmelding senest 29. 2.
Mandag den 14. marts: Generalforsamling. Dagsorden iflg.
vedtægterne. Der serveres gule ærter med grisehaler, flæsk
og medisterpølse. De, der ikke kan lide gule ærter, får serveret hamburgerryg med grøntsager. Læs mere om arrangementet i det lille blad. Bindende til- og afmelding 7. 3.
Lørdag den 19. marts i Herlufmagle Hallen: Dansk
Handicapdag. (se dide 16).
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og kørsel er gratis. Tilmelding senest den 1. 3.
Lørdag den 16. april kl. 12.30 – 15.30 i Mødestedet
april.
Tilmeldinger til Lissy Olsgaard tlf. 56 50 37 33
ilpibstevns@gmail.com

VESTEGNEN
Onsdag den 24. februar kl. 19.00 i Kærbo: Generalforsamling. Bindende tilmelding senest den 15. 2.
Onsdag den 2. marts kl. 18.30-22.00 i Kærbo: Forårsbanko. Pris for medlemmer kr. 30. Dækker kaffe og brød.
Tre bankoplader kr. 30, ekstra spil kr. 15, Bindende tilmelding senest 24. 2..
Onsdag den 6. april kl. 19.00-22.00 i Kærbo: Tøjparty. Pris
kr. 50 for medlemmer. Dækker pølser m/ brød og kaffe og
te. Bindende tilmelding senest 23. 3.
Tilmeldinger skal ske til Axel Christensen, tlf. 23 84 01 49
mandag, tirsdag og onsdag kl. 18.00-20.00.

VORDINGBORG
Mandage den 15., 22. og 29. februar og den 14. og 21.
marts og den 4., 11., 18. og 25. april kl. 18.45: Bankospil.
Dørene åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl. 18.30. Alle præmier udbetales som kontanter, med mindre der vindes vin
eller kaffe.
Mandag den 7. marts kl. 18.00 i Hollænderhaven: Ordinær generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde
senest 22. 2. Der serveres et lille traktement, derfor tilmelding nødvendig senest 29. 2. på tlf. 23 42 96 82.
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Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT
75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

DET SKER I DHF

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/
kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge
(i depot - 500 kr. ved afhentning). El

REJSER

sidespejle.
Fjernbetjent
bagklap.
Dinitrol
bebund, som El-p-skive.
støtter op om
ferieklubbens
arbejde.
Dagsorden
iflg. vedtægterne.
Alle har taleret,
medlemmer af
handlet,
certifikat medfølger.
Kran kun
til sammenklappelig

Spanien/Tenerife

Dansk Handicap Forbund har stemmeret. Indkomne forslag
til årsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 7. 3.
kr.
138.000 min.
Henvendelse
til Jens Rathje,
Maglelund
Ferieklubben
er vært
med håndmadder.
Årsmødet
starter
31
tv. 2660
Brøndby
Strand,
43 af
73hensyn
70 63, til
mobil
kl. st.
19.45.
Tilmelding
senest
dentlf.
18.3
bestilling23af70
mad
Prebenrathjejens381@gmail.com.
Hansen, tlf. 64 47 24 53 / 40 87 24
40
63,tile-mail:
53, e-mail: apmoes@apmoes.dk

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

13. - 20. marts
Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende arrangerer en flyrejse til Tenerife på Kurhotel Mar y Sol, som er
handicapegnet. Hotellet har egen opvarmet pool, som også
kørestolsbrugere kan benytte. Vi har fælles hjælpere med,
således at dem, der har brug for hjælp, også kan komme
med. Hjælpemidler kan lejes ved hotellet. Indbefattet i rejsen: Flyrejsen ud og hjem. Måltider ombord på fly. Liftbus
fra lufthavnen til hotellet og retur. 1/2 pension. Daglig rengøring af værelser. Lovpligtigt bidrag til rejsegarantifonden.
SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER
KROpå
EU ansvarsforsikring.
Eksklusive udflugter, som aftales
17.
–
23.
august
ferierejsen. Ønskes der eneværelse, er der et tillæg.

Korsør/Skælskør
afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til
Pris. kr. 9.200. Tilmelding eller flere oplysninger kontakt
Slukefter
Kro79i Vojens.
Lis Lund 64
15 19.

Pris kr.
4.475
kr. inkl. allevar
udflugter,
men ikke evt. entre
Sidste
frist
for tilmelding
den 15. 1.
billetter
Tillæg for enkeltværelRing om og
evt.afbestillingsforsikring.
restpladser.
se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.
Der
vil være
hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten
Årsmøde
i Ferieklubben
Rønhoff
Hansen,
tlf. 58kl.
1919.00
60 79 senest den 1.5.
Tirsdag den
22. marts
på Pilehaveskolen, Stadionvej 10, 5610 Assens. Arrangementet er åbent for alle medlemmer i Dansk Handicap For-

REJSER

Holland

AMSTERDAM, HOLLAND
RABATORDNINGER:

ANNO

INVALID

17.
22. april
27.-april
– 2. maj

VestfynsRUSTBEHANLING
Ferieklub for handicappede
TIL BILEN og pårørende arrangererD en bustur til Holland med liftbus og på Hotel De RijMercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver
NYHE
per Eilanden. Rejsen er af seks dages varighed. I bussen er
rabat på rustbeskyttelse
af bilen tilsåledes
medmulighed 15%
for toiletbesøg,
da der er handicaptoilet,
lemmer
af
Dansk
Handicap
Forbund.
Indehaver
alle kan deltage. Vi har to erfarne chauffører med på rejsen, som
er behjælpelige.
Vi til
harDHF
fælles
med,
Brian
Hansen
henvendte sig
medhjælpere
tilbuddet
og så at
dem, der
for hjælp,
kanpå
komme
med.i nabofortalte,
athar
hanbrug
fik ideen
ved også
at kigge
arbejdet
Pris kr. 6.850, som
er inkl. al handicapbiler.
kørsel, udflugter, overnatninvirksomheden,
der indretter

sidespejle

ger
på hotellet,
halvpension
bidragaftil
rejsegarantiOplys
ved bestilling
at du ersamt
medlem
DHF
og oplys
fonden. Ønskes der eneværelse, er der et tillæg på kr. 900.

handlet, c

Tilmelding eller ønske om flere oplysninger til Lis Lund 64
med
andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.
79 15 19 eller 20 11 11 81.

kr. 138.00

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres

mercasol-antirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på
Sidste frist for tilmelding 15. 3.

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

-

kørestol f

31 st. tv. 2
40 23 70

RABAT
SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til
Brug for hjælp
til din BPA ordning?
Slukefter Kro i Vojens.

Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Pris
4.475
kr.rekruttering
inkl. alle udflugter,
men
ikke evt. entre
Focus People tilbyder også
at kr.
hjælpe
med
af såvel faste
medarbejdere
som afløsere.
billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelDu behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,
se kr.
875.
Begrænset
antal kørestolsbrugere
kan
deltage.
administration i forbindelse
med
sygdom
og indberetning
til skat, feriepenge,
barselsfond og ATP samt kommunikation
og rapportering
til kommunen.
Der vil være
hjælpere med.
Tilmelding skal ske til Kirsten
DET HANDLER OM TILLID!
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.

R
NYHED

lem

Brian Han

fortalte, at

virksomhe

Oplys ve

dit medlem

med andre

mercasoltlf. 49 19
Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112 I www.focus-people.dk
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Brug for hjælp

Focus People kan overtage det øko
Focus People tilbyder også at hjælp
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hv
administration i forbindelse med syg
fond og ATP samt kommunikation o
DET HANDLER OM TILLID!
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REJSER
REJSER

ANNONCER
ANNONCER

AMSTERDAM, HOLLAND

INVALIDEBIL SÆLGES

27. april – 2. maj
Sønderjylland

AMSTERDAM, HOLLAND

Handicapsæde
til2012.at
Fiat Qubo,sælges
1. reg. nov.
1,3 MJT
Invalidebil
grundet
dødsfald.
montere
i automat/manuel.
bil
75 MTA
Sølv
Fiat
Qubo,
1. reg.sælges
nov. 2012.
1,3metalMJT

Invalidebil sælges grundet dødsfald.
INVALIDEBIL SÆLGES

14.
18.juni
27.–april
– 2. maj

Stevns/Faxe afdelinger arrangerer liftbusrejse til Sønderjylland. Vi skal bo på Hohenwarte. Udflugter til fx Gråsten,
Haderslev og den tyske ø Sylt. Pris kr. 5.995. Tillæg for
eneværelse kr. 355. Depositum kr. 1500 skal betales senest den 14. april. Tilmelding og flere oplysninger hos
Inge Lise Pedersen tlf. 25 33 32 17.

REJSER

Spanien/Costa
de Almeria
AMSTERDAM,
HOLLAND

27.
aprilaugust
– 2. maj
24.
– 31.
Thisted afdeling arrangerer en uges ferie til Costa de Almeria med afrejse fra Billund den 24. august. Pris kr. 5.998
pr. person i dobbeltværelse. Dette inkluderer transport tilog fra Billund og Thisted, transport til og fra hotellet, mad
ombord på flyet samt all-inclusive på hotellet. Der kan evt.
blive tillæg for liftbus.
Senest tilmelding 1. 4. til Laila Toftdal, tlf. 51 31 58 51.

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER
Italien/Sicilien
17. – 23. august

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER
24.9
- 1.10

KRO

KRO

Korsør/Skælskør
arrangerer 6 dages ferierejse til
17. – afdeling
23.
Vestfyns Ferieklub
foraugust
handicappede og pårørende arranSlukefter
Kro
i
Vojens.
Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til
gerer en flyrejse til Sicilien på Hotel Kikki Village Resort.

Pris kr. 4.475
kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entreSlukefter
i Vojens.
Da det erKro
et nyt
sted for os, og som ingen af os har besøgt,
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erkr.
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om
fx for
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på stePris
4.475
kr.svært
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se
kr.Vi875.
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det.
har
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af vide,antal
at selve
hotellet
egnet
billetter
og afbestillingsforsikring.
Tillæg er
forsærdeles
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mennesker
med
handicap,
og
de
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liftbusser,
som
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Der
vil
være
hjælpere
med.
Tilmelding
skal
ske
til
Kirsten
se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.
køre os. Der
er desuden
mulighed
for lejeden
af hjælpemidler.
Rønhoff
Hansen,
tlf. 58
19
60 79 senest
Der
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hjælpere
med.
Tilmelding
skal ske1.5.
til Kirsten
Endvidere er der også en egnet pool.

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

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER
KRO
Pris: kr. 9.850.
Tilmelding eller flere oplysninger kontakt
17.15
– 23.
august
Lis Lund 64 79
19 eller
20 11 11 81.

Korsør/Skælskør
afdeling 1.
arrangerer
6 dages ferierejse til
Sidste frist for tilmelding
6.
Slukefter Kro i Vojens.
Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre
billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelse kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.
Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten

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

lak,
km.automat/manuel.
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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 2015
Enlige
Ægtepar/Samboende

SÅDAN MELDER DU DIG IND

INDMELDINGSKORT

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

Undertegnede ønsker at blive medlem
af Dansk Handicap Forbund.
Jeg 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.

RÅDGIVNING

Af Jeppe Kerckhoffs Foto: Colourbox

Sagen vundet
Et medlem, som er mor til et barn med handicap, har med hjælp fra Dansk Handicap
Forbunds rådgivningsteam fået medhold i, at kommunen ikke kunne nedsætte hendes
dækning af tabt arbejdsfortjeneste

Et medlem har et barn, som har en
indgribende funktionsnedsættelse.
I det daglige betyder det, at moderen må være omkring barnet i alle
de vågne timer, og kun når barnet i
nogle timer om dagen er i skole, er
der mulighed for, at moderen kan
klare de praktiske opgaver i hjemmet, som følger af pasningen og få
mulighed for at have lidt tid for sig
selv.
Helt uventet får medlemmet en
afgørelse fra kommunen, hvor man
nedsætter hjælpen fra 37 timer til
17,5 timer pr. uge. Afgørelsen var
meget problematisk, fordi opgaven
med at passe barnet er så omfattende, at det ikke er muligt at passe
et arbejde samtidig.

Rådgivningsteamet hjalp
Medlemmet kontaktede rådgivningsteamet, som ydede sparring
og udtalte sig i sagen. Vi gjorde
gældende, at afgørelsen fra kommunen ikke indeholdt en begrundelse
for, at hjælpebehovet pludselig
skulle være blevet mindre end det,
man tidligere havde vurderet, og vi
henviste til ombudsmandsafgørelse
FOB 2011-16-1, hvoraf det fremgår,
at der gælder skærpede begrundelseskrav, når man nedsætter en
ydelse.
Vi anførte også, at der på baggrund af oplysningerne i sagen om
det omfattende hjælpebehov ikke
var grundlag for at ændre på vurderingen af, at medlemmet er beret-

tiget til 37 timers dækning af tabt
arbejdsfortjeneste.

Medlemmet fik medhold
Efter klagen fulgte en ventetid på
et halvt år, men det var godt, at
medlemmet valgte at gå videre med
sagen, for Ankestyrelsen gav fuldt
medhold. Hun er fortsat berettiget
til 37 timers dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Vi glæder os over
afgørelsen, som vil få stor betydning
for familiens hverdag. n
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VIRKSOMHEDSPORTRÆT

Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Axel Mesange er den daglige leder af Handikuvertering A/S, som hans mor
startede for 50 år siden.

Et firma med holdninger
og en lang historie
Handikuvertering A/S i Værløse har i 50 år haft medarbejdere med handicap
og uden løntilskud. Handicap-nyt har besøgt firmaet

H

HANDICAP-NYT er taget
på besøg hos Handikuvertering A/S for at tale med
lederen Axel Mesange.
Det er tæt på jul, og firmaet har
fyldte ordrebøger. De ansatte pakker firmagaver og får dem sendt.
Lige nu pakkes der fx underbukser, tasker og marcipangrise i små
æsker.
Han tager imod i sit åbne kontor,
hvor han underskriver papirer, taler
i telefon og hilser på de ansatte,
der passerer, samtidigt med at han
lader sig interviewe. Firmaet har ni
ansatte og har eksisteret i 50 år.

Firmastart med udfordringer
Axel Mesange fortæller om firmaets historie: ”Mine forældre fik otte
børn og havde firmaet ”Ballerup Taxa”. Min far døde, og min mor blev
alene med os børn. Hun var chauffør og kørte minibus. Hun giftede
sig igen med Dan Thustrup, som
30 • HANDICAP NYT 1 - 2016

var blind. Han havde haft firmaet:
”De blindes kuverteringsbureau”,
og han foreslog hende, at de skulle
starte et kuverteringsfirma. Det
gjorde de så, dog havde han glemt
at fortælle, at han var gået konkurs, så min mor kom til at hæfte
for hans gæld. Der kom fx nogle
damer fra hans tidligere firma, og
krævede deres løn, så min mor,
der var meget retskaffen, betalte
dem deres løn, men i rater da hun
ikke havde råd til andet. En anden
overraskelse med min stedfader
var, at han ikke var helt så blind,
som han gav udtryk for. På det ene
øje havde han syn nok til at kunne
gribe ting, eller se hvis jeg snød i
skak,” ler Axel. ”Desværre slog han
sig på flasken, og det endte med
en skilsmisse,” tilføjer Axel.

Ansatte med handicap
Moderen Rosa Thustrup kørte tit
med børn med handicap fra Geels-

gård Kostskole i sin minibus, og det
forsatte hun med, samtidigt med
at hun arbejdede med at få kuverteringsfirmaet til at løbe rundt. Fra
starten af havde hun som et ufravigeligt princip at ansætte mennesker med handicap på lige vilkår
og uden tilskud. I starten kunne
mennesker med handicap udføre
opgaver som hjemmearbejde nogle
timer om ugen. ”Men det gik ikke,
for når de fik løn, så blev de trukket i pension eller tillæg, så de
tjente ingenting eller satte penge
til. Det var trist, for de kunne godt
lide at være beskæftigede,” husker
Axel.
Til gengæld måtte familien gerne
arbejde. Axel startede som 11 årig
efter skole med at pakke sammen
med sine søskende.
”Den første ansatte var en lærerinde med dårlige nerver, som ikke
kunne arbejde på en skole mere,
hun fik job i firmaet, og hun hjalp

PORTRÆT

mig og mine søskende med lektierne,” husker han.

Mor overtaler søn
til fastansættelse
Efter endt skolegang fik Axel Mesange en all round læreplads med
mekanikerarbejde og salg hos bilfirmaet Mercedes: ”Da jeg næsten
var færdiguddannet, spurgte min
mor mig, hvad jeg ville få i løn, når
jeg fik et job, og da jeg nævnte beløbet, råbte hun:
”Jeg giver det dobbelte!”
Så Axel sagde ja tak, det var i
1973, og han har været i firmaet siden. "Vi har aldrig haft nogen ansat
med tilskud, og når nogen tilbyder
det, så siger vi nej tak. Medarbejderne arbejder på lige vilkår, uanset
om de har et handicap eller ej og
de er ansat på fuldtid eller halvtid.”
Axel er i øvrigt ikke det eneste
barn i familien, der har arbejdet i
firmaet som voksen. En lillesøster
arbejdede der i 16 år, en svoger har
også arbejdet der ligesom tidligere
elever fra Geelsgård Kostskole.

Fond får firmaoverskuddet
”Min mor blev i god tid, før hun døde enig med sig selv om, hvad der
skulle ske med firmaet. Det var ikke, fordi hun troede, at vi børn ville
komme ud i en arvestrid, men man
kan aldrig vide. Så hun oprettede
Thustrup Fonden. Firmaets overskud går til fonden, som udbetaler

penge til handicapforeninger eller
til enkeltpersoner, fx til indkøb af
dyre sportskørestole,” siger han.
Axel mindes sin mor Rosa Thustrup med glæde: ”Hun tænkte
aldrig på sig selv og boede i en
beskeden toværelseslejlighed. Hun
fik 23 børnebørn, 70 oldebørn og
30 tipoldebørn. Og hun glemte
aldrig en fødselsdag! Til hendes
egne runde fødselsdage var vi altid
140 personer. Festerne holdt vi i
en lejet militærbarak. Hun døde
for otte år siden, og til begravelsen
var kirken stuvende fuld, og mange
måtte stå op,” siger han.
Ifølge Axel hjalp hun utallige
mennesker. Om søndagen tog hun
ofte hen på det lokale plejehjem
med wienerbrød for at drikke kaffe
med de, der var ensomme, og i sine
yngre dage tog hun Geelsgårdseleverne på skovture om søndagen
i sin bus, og hun hjalp folk uden
penge med lån til vinterdæk osv.
Hun sagde sjældent nej til noget.
Men hun hadede uærlighed og
fusk med offentlige midler. ”En dag
troppede en mand op i firmaet og
bad om, at hans hustru blev fyret,
for nu havde hun arbejdet i ni
måneder og var berettiget til dagpenge, han ville gerne have, at hun
blev hjemme og passede hjemmet.
Min mor smed ham ud med fuld
musik," ler Axel. Med til historien
hører, at kvinden blev der i fem år
og fik selvtillid.
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Fra venstre i første række siddende ses
Rosa Thustrup. Bag hende står sønnen
Alex Mesange. De øvrige er medarbejdere.

Da firmaet var på sit højeste, var
der 30 ansatte i perioder med spidsbelastning. I dag er de ni, og det
skyldes udviklingen. Det er billigere
for firmaer at få noget pakket i Polen
eller Litauen, og der sendes færre
breve i kuverter, da meget er overgået til mails. Men for ikke at komme
helt bag af udviklingen tilbyder
firmaet en webhotelløsning, som går
ud på, at et firma kan have et lager
hos Handikuvertering A/S, og når så
en kunde køber noget i en webshop,
så går ordren videre til dem, som så
sørger for at pakke og sende.

Fremtiden
At der er mange minder, i et familiefirma med 50 år på bagen, er
klart, men hvad med fremtiden?
Axel Mesange mener, at de ved
at tænke nyt med webhoteller godt
kan forsætte. Om tre år er bygningerne betalt, og firmaet har trofaste
kunder. Dansk Handicap Forbund
bruger fx firmaet til at pakke julekort.
Og da Thustrup Fonden skal have
overskud, så den kan hjælpe mennesker med handicap, så må de
arbejde for, at den får overskud.
”Og hvis en dag fonden ikke får
overskud, så kan den fyre mig og
ansætte en ny leder. Sådan er vilkårene,” siger han tilfreds med moderens masterplan og uden at virke
bekymret. n
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ARBEJDSMARKEDSPROJEKT

Tekst og foto af Mads Stampe

Projektet
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FJERN BA
vil skabe kulturforandring
Den 1. november 2015 lød startskuddet til Dansk Handicap Forbunds
arbejdsmarkedsprojekt ’Fjern barriererne’. Handicap-nyt har talt med projektgruppen

S

TATISTIKKERNE TALER sit tydelige sprog. Det
kan vi læse år efter år, når SFI – Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd udgiver rapporter
om beskæftigelse og mennesker med handicap
hvert andet år.
I den seneste af disse rapporter fra SFI kunne man
læse, at andelen af mennesker med handicap i Danmark i
alderen 16 - 64 år, som står uden for arbejdsmarkedet, er
57 procent. Andelen af mennesker uden handicap i samme aldersgruppe uden for arbejdsmarkedet er 23 procent. Selvom udregningen er kompliceret, og det ikke er
alle i grupperne, der er umiddelbart arbejdsmarkedsparate, så fortæller tallene en historie om et uudnyttet potentiale hos gruppen af mennesker med bevægelseshandicap. På vej mod arbejdsmarkedet møder denne gruppe
dog en række barrierer, som kan være medvirkende til, at
det bliver sværere at få en fod indenfor.
Kortlægningen af disse barrierer startede i Dansk
Handicap Forbund i 2015, hvor forbundet udgav en
foranalyse af de barrierer, der findes for mennesker
med bevægelseshandicap. Analysen kan læses på
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside, og den gjorde
det klart, at de tre vigtigste barrierer, for at mennesker
med bevægelseshandicap kan komme ind på arbejdsmarkedet, er: fysiske, mentale og strukturelle.

Vi vender det på hovedet
”Vi vil skabe en omvendt tragt – et sug, som starter hos
32 • HANDICAP NYT 1 - 2016

arbejdsgiverne. Vi ønsker at skabe en bevidsthed hos
arbejdsgiverne, hvor de ser denne gruppe af mennesker som en reel værdi for virksomhederne. Samtidig
ved vi også, at det ikke længere er nok at appellere til
virksomhedsejernes gode hjerter,” siger projektleder i
arbejdsmarkedsprojektet Nina Stokholm, som i november blev ansat til at lede og drive projektet fremad.
Over de næste to år skal Nina Stokholm i samarbejde
med Katrine Ibsen Larsen, projektkoordinator, og Kurt
Holm Nielsen, netværkschef, realisere projektet og skabe den kulturforandring, der én gang for alle skal slå
fast, at gruppen af mennesker med bevægelseshandicap er en ressource, der kan og skal gøre sig gældende
på arbejdsmarkedet.
”Det her er mere end et projekt; det er en varig kulturforandring, som skal fortsætte og etablere sig i bevidstheden hos alle relevante instanser langt ud over
de to år, som projektet i udgangspunktet er fastlagt til,”
siger Nina Stokholm.
Projektet er blevet til på baggrund af Satspuljemidler
fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som
har støttet arbejdsmarkedsprojektet med 2,9 millioner
kroner i projektperioden.
De penge skal først og fremmest bruges til at skabe
et solidt ejerskab hos de virksomheder og offentlige
instanser, som opererer på jobmarkedet, mener netværkschef Kurt Holm Nielsen.
”Hvis vi skal lykkes med at skabe den kulturforan-

Kurt, Nina og Katrine med
ryggen til er i gang med at
planlægge det nye initiativ.

dring, vi ønsker at skabe, så er det absolut nødvendigt,
at vi lytter til arbejdsgiverne og får skabt forandringer,
som alle kan være med på. Ved at lytte til arbejdsgiverne får vi dem til at være aktive medspillere gennem
hele projektet, så vi sikrer os, at de idéer og løsninger,
vi kommer med undervejs, ikke dør med projektet,”
konstaterer han.
Kurt Holm Nielsen arbejder med at udvide Dansk Handicap Forbunds netværk i erhvervslivet. Han er virksomhedernes stemme i forbundet, og han arbejder ikke kun
med arbejdsmarkedsprojektet, men også med at skabe
varige og brugbare bånd til erhvervslivet generelt.

Arbejdstagerne
er en ressource
I projektgruppen håber man på, at den nye tilgang,
hvor man tager fat i slutbrugerne – arbejdsgiverne
først - også kommer til at have en positiv effekt på arbejdstagerne. Det er jo, uanset hvordan man vælger at
gribe det an, disse mennesker, som projektet ønsker at
hjælpe til at komme i job.
”Vi håber da helt klart, at vores tilgang med at starte
hos arbejdsgiverne lykkes, og at det samtidig bliver
lærerigt for arbejdstagerne, som skal vænne sig til, at
de er en ressource, som arbejdsgiverne i den grad kan
bruge til noget,” siger Katrine Ibsen Larsen.
Hun bakkes op af Kurt Holm Nielsen, som oplever, at
tilgangen i projektet ligger sig tæt op af de politiske

vinde, der blæser på området i øjeblikket, hvor det
handler om at skabe langvarige og brugbare løsninger,
som ikke lader sig påvirke af udefra kommende og
mere flygtige ting. Det er det lange seje og vedvarende
træk, der skal gennemsyre projektet.
Arbejdsmarkedsprojektet, som der er givet midler
til, løber frem til november 2017. I projektets eksterne
dialoggruppe sidder repræsentanter for Dansk Industri, Dansk Arbejdsgiverforening, jobcentrene og KL.
Projektet er forankret i Dansk Handicap Forbund i en
ekspertgruppe, som følger processen og byder ind via
social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg. n

FAKTA:
Fysiske barrierer
– Dækker kort og godt over de barrierer, der ligger i den
fysiske tilgængelighed til og på arbejdspladserne.
Mentale barrierer
– Dækker over de fordomme og ”forforståelser”, som
arbejdsgiver og arbejdstager kommer med i en jobsøgningssituation.
Strukturelle barrierer
– Dækker over de mekanismer og regler, som findes i
jobsøgningssystemet og i forbindelse med fleksjob og
arbejdsprøvning.
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ULAND

Tekst og foto af Peter Marx

Kurvene fra
Bolgatanga
Dansk Handicap Forbund sælger håndlavede kurve. Ulandsafdelingen
er taget på visit hos kurvefletterne i Ghana for at indvie et hus

M

IN HJÆLPER OG jeg
lander i Ouagadougou,
hovedstaden i Burkina
Faso. Vi er en time forsinket på grund af terror i Paris og
undtagelsestilstand i Bruxelles.
Men en time er ingenting i Afrika,
og David, den lokale leder på vores
kurveprojekt, venter på os i lufthavnen. Vi skal til Bolgatanga i det
nordøstlige Ghana, men tager over
Burkina Faso, da det nationale flyselskab i Ghana tidligere har afvist
at bære en kørestolsbruger ombord.
Forude venter en fem timers køretur. Vores problem er, at grænsen
lukker kl.18, og det kan vi ikke nå.
Men David har lavet en aftale med
en grænsevagt. Ved grænsen sidder
soldater under et halvtag og holder
øje med os. Her bliver vi hentet og
kører efter vagten ad nogle småveje uden om grænsen. Vi får vores
stempler, og David betaler lidt til
mandens ”aften-te”, fordi vi har forstyrret hans ro. Tilbage ad nogle andre små veje, forbi geder og høns er
vi igen på landevejen, nu i Ghana.

Verdensberømte kurve
Vi er her for at se, hvordan vores
kurveprojekt skrider frem. Buster
Norsk, der arbejder frivilligt i Dansk
Handicap Forbund, startede det første kurveprojekt i 2013. Projektet
levede op til sine mål, og nu er vi
her for at begynde et nyt. Som ved
det første projekt skal der uddannes 60 personer med et handicap
til at flette kurve. I Bolgatanga er
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kurvene en vigtig vare, og et kunsthåndværk man er kendt for ude
i verden, da kurvene eksporteres
til Vesten. I området er arbejdsløsheden tårnhøj. Alle vil sydpå til
hovedstaden Accra eller helt ud af
landet. De kommer måske tilbage i
de par måneder, hvor de kan dyrke
noget, fordi regntiden gør alt grønt,
og jorden bliver frugtbar for en tid.
Men når der er høstet, tager de væk
igen. Og jorden bliver igen til støv.
Mennesker med handicap har
svært ved at tage væk eller finde
arbejde. Derfor er kurvene en god
indtægtskilde. Fletterne bliver ikke
rige, men de kan blive mere uafhængige og bidrage til familiens
økonomi. Det giver dem samtidig
en helt ny og højere status.

Organisering er nødvendigt
Udover at få undervisning i at flette
kurve bliver deltagerne i kurset også
medlemmer af den lokale handicaporganisation GSPD, som Dansk
Handicap Forbund arbejder sammen
med. Her får de mulighed for at tale
deres sag. Det har vist sig, at de er
meget glade for at mødes, og de har
kunnet hjælpe hinanden med mange
ting. Deres kursus indeholder også
undervisning i regnskab, og de handicaprettigheder, som de ikke altid
ved, at de har. Mange af deltagerne
har ikke gået i skole, for det har der
ikke været tradition for, hvis man har
et handicap. De taler derfor heller ikke engelsk, som er Ghanas officielle
sprog, men kun de lokale dialekter.

Der flettes med stor omhu.
Området er kendt for sine
smukke kurve i mange farver.

Den officielle åbning
Et af vores mål i det seneste projekt har været at bygge et hus, hvor
fletterne kan arbejde. Det kan ikke
finansieres gennem projektet, så vi
har søgt og fået midler gennem en
dansk fond ved navn Schrøder Metrofonden. Vi arbejder på at finde
penge til tre huse mere. Det er meget vigtigt for fletterne, at de har et
sted, hvor de kan mødes og arbejde sammen. I byen Niagga besøger
vi det hus, vi har fået finansieret,
og som står næsten færdigt.
Der er gang i arbejdet, da vi ankommer. Fletterne sidder på gulvet
langs væggen med deres kurve.
Rummet er umøbleret og her er dejlig skygge og en lille brise blæser
ind. Alle er glade for vores besøg og
hilser os velkomne. Janet fortæller,
at hun bruger tre dage på at flette
en kurv, der indbringer 40 kr. på det
lokale marked. Før Janet begyndte

Forbundet har medvirket
til at få opført et hus til
kurvefletterne, som netop
er blevet indviet.

at lave kurve, havde hun ikke arbejde, men skaffede mad til familien
ved at dyrke egne grøntsager. Nu
fletter hun om aftenen, når det er
sæson for grøntsager. Indtægten fra
kurvene er blevet meget vigtig.
Bagefter tager vi ud til den officielle åbning af projektet. Pressen,
den lokale høvding og den politiske
leder er inviterede. Det er ulideligt
varmt ,og talerne, der skal oversættes, virker lange. Men sådan er det
skik og brug her. Efter de lokale
ledere har givet deres opbakning og
prist den danske indsats, taler David. Han benytter lejligheden til at
fortælle, at vi tidligere på dagen blev
stoppet af politiet, som ikke ville tro
på, at hans kørekort var gyldigt. For
hvordan kunne han køre bil, når han
har et handicap? Han slap ved at betale en kontant erkendelse. Men han
var rasende, og det fremgår af talen.
De lokale ledere tager noter og lover
at gøre noget ved det.

På besøg hos Nsoh
Vi besøger også Nsoh. Han har polio og sidder på sin tricykel, da vi

ankommer. En del af kurvene sælges i Danmark af Buster Norsk gennem Dansk Handicap Forbund. De
giver et overskud, som bliver brugt
til at købe kørestole og tricykler, til
dem, der har det største behov. En
af disse cykler har Nsoh fået. Han
er oprindeligt skomager, men nu
har han lært at flette kurve. Nsoh
fortæller alvorligt om sine problemer med at brødføde familien og
have penge nok til at sende sine
tre børn i skole. Men hver gang
han har forklaret, og David skal til
at oversætte, sætter han i et stort
charmerende smil.
Nsoh viser os sit hus. Vi kommer
ind i et rum på ti kvadratmeter. Det
er i dette rum, de arbejder, laver
mad, spiser og opholder sig om
aftenen. Ved siden af er der et lige
så lille rum, hvor de sover sammen
med de tre børn.
Det har været en stor oplevelse
at besøge kurvefletterne i Ghana,
og der hersker ingen tvivl om, at
det arbejde, forbundet hjælper
med i Ghana, gør en meget stor
forskel. n

Overalt hvor vi kom frem, blev vi mødt med stor
gæstfrihed og glæde. Fra venstre ses Peter Marx,
Nsoh på sin cykel, Buster Norsk, som oprindeligt
startede kurveprojektet, og David.

KØB KURVE
Du kan også bidrage ved at købe
kurvene i Dansk Handicap Forbunds
webshop.
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VIRKSOMHEDSVISIT

Tekst og fotos af Mads Stampe

En arbejdsplads med

plads til forskelle
I Huset Venture Storkøbenhavn i Ballerup er der ingen,
der ser skævt til nogen, og de personlige udfordringer,
medarbejderne kommer med, bliver der taget hånd om
med det samme, så man bedst muligt kan bidrage til virksomheden. På to år er virksomheden vokset fra otte til
30 medarbejdere – og flere er på vej

N

YTÅRSAFTEN ER BLOT en
uge væk, men i Huset Venture Storkøbenhavn i Ballerup er der allerede godt
gang i både produktionen og planlægningen for det nye år. Og selvom
det er koldt uden for, kan man godt
få sved på panden, når man hører
om de ting, der er sket i virksomheden i de seneste år, og de ting, der
er i støbeskeen i det kommende.
På to år er medarbejderstaben
steget fra otte til 30 ansatte. Hertil
kommer et antal frivillige, og det
har betydet, at virksomheden har
måttet rykke til nye og større lokaler for kort tid siden.
I 2016 planlægger virksomheden
at udvide palletten af tilbud til de

Heidi Nøbølle Daniel er glad for endelig at
have fået et job, hvor hun kan få lov at bruge
sine kompetencer som uddannet beklædningsdesigner.
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mennesker, der står på kanten af
arbejdsmarkedet, med et forløb
målrettet psykisk sårbare og personer, der er ramt af posttraumatisk
stress.
Sammen med virksomheden
Running With No Legs planlægger
Huset Venture Storkøbenhavn et
jobklargøringsforløb med indbygget fysisk træning. Målet er at få
flere mennesker klar til arbejdsmarkedet, så de kan bruge de ressourcer, de har, på en meningsfyldt
måde for dem selv og for samfundet omkring dem.
I første omgang betyder det, at
Huset Venture Storkøbenhavn skal
ansætte endnu en medarbejder
inden for kort tid. Dermed opfylder
projektet allerede i udgangspunktet en af de vigtigste målsætninger,
virksomheden har: at skabe flest
mulige arbejdspladser til det rummelige arbejdsmarked.

Rummelighed
Netop rummelighed er en af hjørnestenene på den arbejdsplads,
der møder Handicap-nyt en kold
januardag. På systuen, hvor der
blandt andet produceres en lang
række hjælpemidler til mennesker med handicap, sidder Heidi
Nøbølle Daniel, som lider af skoliose, der populært sagt betyder,
at hendes rygrad vrider sig om sig
selv. En operation har betydet, at
Heidi har gigt og stiv ryg, og hun er
bevilget fleksjob på ti en halv time
om ugen.
Heidi er uddannet beklædningsdesigner, og hun er et godt billede
på, både hvad det er, Huset Venture Storkøbenhavn gør godt, og den
vækst, som virksomheden oplever
i disse år. I november blev Heidi
efter et par projektansættelser i
Huset Venture fastansat i virksomheden, og hun har fundet den ro,
hun har søgt i mange år.
”Det er dejligt at opleve, at der er
nogen, der kan bruge mig og mine
kompetencer til noget. Samtidig er

det befriende at vide, at der ikke er
nogen, der ser skævt til mig, hvis
jeg har brug for en pause, eller har
brug for at lægge mig et øjeblik.
Sådan er det med alle medarbejdere her. Der er generel forståelse for
den enkeltes situation, og samtidig
har de fleste en historie med sig,
som gør, at de kan sætte sig ind
i den enkeltes specielle behov,”
siger hun.

En ny identitet
I otte år gik Heidi Nøbølle Daniel
uden job. I den periode forsøgte
kommunen at få hende ud i alle
mulige job, som hun ikke var uddannet til, og derfor er det også en
ekstra tilfredsstillelse for hende
endelig at have et job, hvor hun
bruger sin uddannelse. Hun har,
som hun siger, ikke længere ondt
af sig selv.
Og netop denne omvæltning
er en, som afdelingsleder i Huset
Lone Gregaard, tit ser med nye
medarbejdere.
”Vi oplever, at sygdomsidentiteten fylder meget hos en del nye
medarbejdere. Det kan skyldes
mange ting, men ofte har de været
igennem et langt forløb, før de
ender i job hos os, og mange af
dem har oplevet en grad af mistro
fra omverdenen i forhold til deres
situation. Derfor er det også så
dejligt at se, når medarbejderne
blomstrer op og lægger deres sygdomsidentitet fra sig,” siger Lone
Gregaard.

Der er plads til alle
”Vi beskæftiger mennesker med
alle mulige former for funktionsnedsættelser. Vi har medarbejdere
med bevægelseshandicap, svagtseende, døve og psykisk sårbare,
så rummeligheden opstår helt af
sig selv. Man bliver accepteret, som
man er, og det er ok at tale om de
problemer, man har, samtidig med,
at man kan grine lidt af det hele,”
fortæller Lone Gregaard.

Hun bakkes op af Heidi Nøbølle
Daniel, der på tidligere arbejdspladser har følt en form for jalousi
hos kollegaer eller indirekte mobning, når hun fx gik tidligere eller
havde brug for en pause. Sådan er
det ikke hos Huset Venture. For et
fleksjob er et rigtigt job fuldstændig som alle andre, og her får man
lov at gå, hvis man har brug for at
gå tidligere en dag. Det betyder
dog ikke, at der ikke stilles krav til
medarbejderne, som forventes at
yde det, de er ansat til. Og det gør
de med succes.
Huset Venture Storkøbenhavn
modtog den 29. januar Ballerup
Kommunes Handicappris. Det er
første gang, en virksomhed modtager prisen. n

FAKTA OM
HUSET VENTURE
STORKØBENHAVN
• Socialøkonomisk virksomhed
som arbejder ’not for profit’.
Det betyder, at indtægter og
overskud skal kanaliseres ud til
sociale og samfundsgavnlige
tiltag.
• Huset Venture Storkøbenhavn
beskæftiger skræddere, syersker, regnskabs- og administrationsmedarbejdere, og hjælper
mennesker, der står på kanten
af arbejdsmarkedet.
• Huset Venture Storkøbenhavn
producerer en lang række hjælpemidler til mennesker med
handicap, bl.a. spisestykker og
savlesmækker og specialsyet
tøj til mennesker med særlige
behov. Der bliver også produceret puder og bestillingsvarer
fra virksomheder og håbefulde
designere.
• 80 procent af Huset Venture
Storkøbenhavn ansatte er ansat
i fleksjob.

Læs mere www.storkobenhavn.husetventure.dk

HANDICAP NYT 1 - 2016 • 37

ANMELDELSE

Af Michael Gradenwitz

“At være opvokset
på et børnehjem
er
en tung byrde at
bære rundt på, og
ens
dannelse som menn
eske kikser allere
de
på et meget tidlig
t tidspunkt. Flere
taber
kampen. At jeg tilsyn
eladende har klare
mig OK er ikke ensbe
t
tydende med, at
jeg
har kunnet løsriv
e mig af min fortid
. Nej,
det kan ingen, men
man kan lære sig
at leve
med byrden og afsav
net. Jeg takker ingen
for, at det er gået
mig godt, æren for
det er
heller ikke mig egen,
men tilfældigheder.
Nogen vil kalde
det for, at jeg har
haft en
skytsengel, hvad
ved jeg?”

(Jens Bresswend
orff-M
Børnehjemmet Kana adsen, 1955-1956
og 1956-1960
Barnets Hus i Munk
erup)

V

I ER I Danmark stolte af
vores velfærdssamfund.
I perioder har det været
brugt som en slags branding internationalt. En ny bog På
kanten af velfærdsstaten fra Syddansk Universitetsforlag og Svendborg Museum viser andre sider
af det danske velfærdssamfund:
Danmark har været verdensmester
i sterilisation, lobotomi (det hvide
snit) og tvivlsomme tvangsanbringelser. Som forfatterne skriver,
så «var Danmark rent faktisk et
foregangsland, når det drejede
sig om vidtgående indgreb over
for udsatte grupper», for samtidig
med, at man i 1933 vedtog en
omfattende sociallovgivning, hvor
man bevægede sig væk fra almisser
til et rettighedsprincip, så fortsatte
og forstærkede man offensiven
mod landets udstødte, åndsvage og
sindssyge; men også folk, der ansås
som asociale fx kronisk alkoholiserede og vagabonder samt folk med
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“På kanten af velfæ
rdsstaten” fokus
erer desuden på
side af historien:
en anden overset
At Danmark var
et foregangsland,
sig om vidtgåend
når det drejede
e indgreb over for
udsatte grupper.
danske særlove
En række
blev tidligt vedta
get og ﬁk afgørende
gruppernes mulig
betydning for
heder for at gifte
sig, sætte børn i
og leve frit i samfu
verde
ndet. Indgreb som
n, arbejde
hvide snit blev udfør
kastration, steril
isatio
t
sidestykke til i andre i et omfang, som det er vanskeligt n og det
at ﬁnde et
lande.
Men nye ideer om
seksualitet, opdra
gelse, mennesker
ytringsfrihed og
demokrati slog
ettigheder,
samti
1980. Og danm
arkshistorien ændr dig igennem i perioden 1933ede sig fundament
også de mennesker
alt. Dette berørte
, der befandt sig
bag institutionernes
liv så i mange tilfæl
mure. Deres
de anderledes ud
nogle årtier før.
i 1980 – sammenlig
net med tiden
“På kanten af velfæ
rdsstaten” hand
ler ikke kun om
mennesker, der
ofre, men også om
har formået at få
en tilværelse på
Selvom man ikke
trods af alle odds
ligefrem kan sige,
.
at de tilhører sejrh
alligevel være med
errerne, vil de
til at skrive histo
rien. De beﬁnder
dag, og en del af
sig
dem vil fortælle
deres historie i denn iblandt os i
e bog.

arvelige sygdomme, eller som blot
var døve eller blinde.
Disse grupper blev udsat for forskellige tvangsforanstaltninger ofte
sterilisation og indlæggelse, fx blev
Sprogø indrettet som tvangsanstalt
for lettere åndsvage kvinder; men
ofte var det kvinder, der var på
kant med datidens seksuelle normer, og som man derfor ønskede at
isolere og gerne sterilisere.
Den socialdemokratiske socialminister K. K. Steincke og med ham
mange andre var meget optaget
af, at ”undermålernes” antal ville
stige, hvorved man ”vil risikere den
moderne europæiske civilisations
gradvise tilbagegang og endelige
undergang” (s. 48). Det er ikke
svært at se paralleller til lignende
strømninger syd fra grænsen.
Svendborg Muse
um
Syddansk Univ
ersitetsforlag

De anbragte fortæller selv
På kanten af velfærdsstaten har
undertitlen Anbragte og indlagte i
dansk socialforsorg 1933 til 1980,
og sætter fokus på, hvordan de
personer, der har været anbragt
uden for hjemmet, har oplevet
deres anbringelse. Her trækker
forfatterne på 60 livshistorier
(15 behandles udførligt), som er
indsamlet som del af et satspuljefinansieret socialhistorisk forsk-

På kanten af
velfærdsstaten

Anbragte og indl

agte i dansk soci

ten

Bogen ”På kanten af velfærdsstaten” beretter om
ukendte sider af velfærdssamfundet

Beretninger fra
mennesker, som
på egen krop oplev
institutionsliv, har
ede 1900-tallets
sjældent fundet
vej til
Denne bog er såled
es den første samle bøger om danmarkshistorien.
forsorgshistorie
de fremstilling af
med udgangspu
dansk
nkt
i de anbragte og
fortællinger. Boge
indlagtes
n åbner døre ind
til tidligere lukke
på psykiatriske
de verdener: livet
hospitaler, åndss
vageforsorgens
samt en række andre
anstalter, børne
specialiserede instit
hjem
var opholdssteder
utioner, som på
for
godt og ondt
danske normalsam de mennesker, der ikke kunne
rummes i det
fund.

På kanten af velfæ
rdssta

Velfærdsstatens
historie
sat under lup

Jesper Vaczy Kra
Stine Grønbæk gh,
Jen
Jacob Knage Ras sen
mussen

Jesper Vaczy Kragh
er uddanne
storiker og ph.d.
ved det Sundh
denskabelige Faku
ltet på Køben
Universitet. Proje
ktleder på det
historiske proje
kt “Anbragt i his
1945-1980”. Har
tidligere udgiv
og artikler om bl.a.
psykiatrihist
kulturelle strøm
ninger i mellemk
den, stofmisbru
g og spiritismen
s
rie. Seneste proje
kt omhandler ps
krigsskader unde
r Første Verdens
Stine Grønbæk
Jensen er uddanne
antropolog på Købe
nhavns Univer
Har arbejdet på
det socialhistorisk
jekt “Anbragt i
historien 1945-198
Har tidligere skrev
et om grønlænd
re anbragt unde
r åndss
i Danmark. Er ph.d. vageforsorge
-studerende på
Svendborg Muse
um og Syddansk
U
versitet med fokus
på tidligere anbr
erindringer.

alforsorg 1933-19

80

Jacob Knage Rasm
ussen er uddanne
historiker og ansat
som museumsinspektør ved Forso
rgsmuseet i Svend
borg. Har arbejdet
på det socialhistoriske projekt
“Anbragt i histo
rien
1945-1980” og
har tidligere været
en
af projektgruppen
bag
porten. I årene 2015 Godhavnsrap-2018 arbejder ha
på ph.d.-projektet
“Historieløs – socia
udsattes møde med
deres fortid”.

ningsprojekt, men også på andre
publicerede livshistorier og erindringer fra fx plejepersoner.
I indledningen proklameres det,
at den ”er den første samlede
fremstilling af dansk forsorgshistorie med udgangspunkt i de
anbragte og indlagtes beretninger”
(s. 10). Dog virker store dele af bogen som traditionel socialhistorie
med gennemgange af lovgivning,
reformer etc., og ind imellem kommer man lige lovligt langt rundt
om temaer, der ligger i udkanten af
bogens hovedemne; fx er der ret
brede skildringer af udviklingen af
psykofarmaka samt seksualdebatten i 30erne, og livshistorierne, der
skulle bære værket, virker som appendikser anbragt i særskilte afsnit.
I sidste halvdel lykkes integrationen af livshistorierne og ”den
store historie” bedre. I forordet gør
forfatterne opmærksom på, at fx
psykiatriske patienter og anbragte

børn under børneforsorgen har
været temmelig fraværende i den
brede skildring af Danmarkshistorien, som forfatterne skriver, så har
”en anbringelse uden for hjemmet
også været en anbringelse udenfor
historien” (s. 9).

Bogen er opdelt i tre hovedperioder, nemlig 1933 til 1957, 1958
til 1967 og 1968 til 1980, dels
udsprunget af lovgivningsmæssige
forhold; dels af de holdningsmæssige skift, der sker. I gennem det
meste af den skildrede periode
har overlægerne været de absolut
toneangivende inden for især åndsvageområdet. En magt, de uden
blusel har forstået at benytte fx i
forbindelse med lobotomi, som for
nogle læger har haft karakter af en
fiks ide.
Overlægevældet blev først så
småt brudt i slutninger af 1960erne og 70erne med nye grupper
som pædagogers og socialrådgiveres indtog på området.
Hovedgrupperne af de anbragte
er psykiatriske patienter, folk under
åndsvageforsorgen og børneforsorgen; men også folk under forsorgshjemmene og folk med fysisk
handicap især blinde og døve inddrages.

Bevægelseshandicap
berøres også
Til dette blads læsere skal det
bemærkes, at personer med andet
fysisk handicap kun omtales i begrænset omfang. Thalidomidofrene
har et afsnit og en af dem, Finn,
hvis livshistorie fortælles udførligt,
har cerebral parese. Finns historie
er en af bogens mere opmuntrende. Han havde opbakning fra sin
familie, og hans vej væk fra institutionsverdenen til egen lejlighed
forløb ret let, hvad det bestemt ikke gjorde for alle. Alligevel genfinder vi mange af de temaer, der går
igen i mange af de andre historier.
Finn brugte sine fødder meget til

Pressefoto

Opdelt i tidsperioder

Finn er spastiker og bidrager med en af de få opmuntrende historier i bogen.

at lege og skrive på maskine, ja han
kunne endog brodere gulvklude
med en nål ved hjælp af fødderne.
Lægen vil imidlertid optræne hans
hænder og fastgør derfor Finns
fødder til kørestolen. Resultater er,
at Finn oplever et voldsomt tab af
funktionsevne, som han aldrig helt
forvinder. Om lægernes syn siger
Finn et sted: ”At være spastiker var
næsten per definition lig med at
være åndsvag” (s. 366).

Velskrevet bog
Det er en interessant og relevant
bog, de tre forskere her har begået.
Den er velskrevet og kan nemt forstås også af læsere uden specielle
forudsætninger. Bogens dispositioner og opdelinger virker velover-

vejede, dog savner jeg et sags- og
personregister. I forbindelse med
livshistorierne gøres der flere steder opmærksom på, at den enkelte
historie, selvfølgelig kun er den
enkeltes historie og dermed ikke
repræsentativ for alles opfattelse.
Men det er vel netop svagheden,
men også styrken ved det kvalitative interview og den enkeltes
historie. For den store historie ligger netop gemt i den lille historie,
og et statistisk gennemsnit siger
heller ikke noget om, hvordan det
enkelte menneske har oplevet historien. Jeg synes som nævnt ikke
helt, at bogen kan leve op til egne
intentioner; men den er alligevel
en yderst læseværdig bog for alle
med interesse i området. n
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TILGÆNGELIGHED

Af Mads Stampe Fotos: Mogens Stougaard

30 år med

tilgængeligheden
i fokus
Dansk Handicap Forbund har i mere end 30 år været i front, når det gælder om
at forbedre den fysiske tilgængelighed i Danmark. Handicap-nyt har talt med
Lena Nielsen fra Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) om, hvad det er, der
gør Dansk Handicap Forbund til en central spiller på tilgængelighedsområdet

Å

RET ER 1980, og Dansk
Handicap Forbunds Byggeog Trafikpolitiske Udvalg
(BTPU) ser dagens lys.
Dengang hed det blot Trafikpolitisk
udvalg, men udgangspunktet og
målet var det samme: at skabe et
tilgængeligt samfund for alle – uanset funktionsnedsættelse.
Denne målsætning har til alle
tider været en af hjørnestenene i
Dansk Handicap Forbunds arbejde,
og med oprettelsen af udvalget
i 1980 lød startskuddet til det,
der skulle gøre forbundet til en af
Danmarks førende organisationer
inden for det fysiske tilgængelighedsarbejde. Og der er nok at gøre.
Det ved Lena Nielsen, der er
næstformand i Bygge- og Trafikpolitisk udvalg (BTPU) og medlem
siden 1988. I sine knap 30 år som
engageret tilgængelighedsforkæmper i udvalget er hun ikke i tvivl
om, hvad det er, Dansk Handicap
Forbund er gode til i forhold til tilgængelighedsarbejde.
”Som mennesker med handicap
har vi en autentisk, naturnødvendig
og livslang interesse i at kunne
færdes og fungere som andre, og
det er af stor betydning, at Dansk
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Handicap Forbund som et forbund
af mennesker med handicap har
favnet, uddannet og udviklet os
som tillidsvalgte til en stærk arbejds- og samarbejdskraft,” fortæller Lena Nielsen til Handicap-nyt.
Og netop med udgangspunkt i
og af de mennesker med handicap, som det hele i bund og grund
handler om, har Dansk Handicap
Forbund været repræsenteret i
forbindelse med udarbejdelsen af
en lang række byggerier, ordnin-

ger og lovgivninger. Disse tæller
blandt andet Bygningsreglementet,
handicapkørselsordningen, som for
nylig i øvrigt blev gjort landsdækkende efter pres fra blandt andre
Dansk Handicap Forbund, Operaen,
Metroen i København, Danske og
Europæiske standardiseringer og
meget mere.

Flere om buddet
De seneste år har tilgængelighedsarbejdet oplevet større og større

Niveaufri adgang til togene sikrer, at passagerer med funktionsnedsættelse kan komme
ud og ind af toget uden hjælp fra andre, og dermed sikres det, at også de kan tage toget
spontant, når de har lyst.

Den gammeldags ”Monsterlift” er meget langt fra det, som moderne passagerer med
handicap forventer af tilgængeligheden til den offentlige transport.

interesse fra flere og flere aktører.
Det betyder, at der er kommet flere
særinteresser, og der er dermed
opstået en stor forskel på forståelsen af, hvad god tilgængelighed
er, mener Lena Nielsen, som i den
forbindelse lægger vægt på vigtigheden af det gode samarbejde interesseorganisationerne i mellem.
”For handicaporganisationerne,
og herunder Dansk Handicap
Forbund, vil det altid være af allerstørste vigtighed at samarbejde
og tage initiativ til samarbejde med
andre organisationer om den fælles opgave, det er at få skabt lydhørhed for bedre tilgængelighed.
Hertil er det vigtigt for Dansk Handicap Forbund at kvalificere sine
tillidsfolk og medlemmer til opgaven, så vi kan opretholde, nyuddanne og henvise til et landsdækkende korps af sparingspartnere på
tilgængelighedsområdet,” fortæller
Lena Nielsen med henvisning til
den gruppe af tilgængelighedsvejledere, som forbundets Bygge- og
Trafikpolitiske Udvalg har uddannet
gennem årene.
Og netop samarbejde mellem
organisationer og særinteresser
er vigtigt i et moderne tilgængelighedsarbejde, hvor tilgængelighedsbegrebet har ændret sig fra
den oldnordiske kollektive grup-

petilgang med særløsninger til ’de
handicappede’ til Handicapkonventionens nuværende platform med
principperne om design for alle og
ligeværdighed.
”Med Handicapkonventionen er
der sket en banebrydende individopfattelse, som sammen med
den øvrige udvikling af tilgængelighedsbegrebet skal sikre rettigheder for det enkelte menneske med
handicap, og som med de enkelte
medlemslandes forpligtelse til at
indarbejde det i de nationale lovgivninger burde have potentialet
til at kunne fjerne de barrierer, der
forhindrer os i at kunne deltage i
alle aspekter af samfundslivet på
lige fod med andre. Barrierer er og
skal nu betragtes som et brud på
det enkelte menneskes rettigheder,” konstaterer Lena Nielsen.

Laveste fællesnævner
er fremtidens udfordring
Men ligeså godt det er, at Handicapkonventionen er med til at
sætte nogle standarder for de rettigheder, som mennesker med handicap kan og bør forvente i mødet
med det omgivne samfund, så er
standardiseringer i Europæisk regi
i forhold til tilgængelighed til fx
tog en af de vigtigste udfordringer,
som tilgængelighedsforkæmperne

på handicapområdet står over for,
mener Lena Nielsen.
”For at harmonisere markedet og skabe ensartethed i EU’s
opfattelse af tilgængelighed
udvikles europæiske standarder
til tilgængelighed til fx offentlig
transport, som via EU-forordninger
og direktiver gøres til lovstof, og
som de enkelte medlemsstater
derfor skal indarbejde i deres
nationale love. Disse standarder
for handicaptilgængelighed udvikles af industrien og de enkelte
brancher og myndigheder med en
økonomisk tilgang. Dermed bliver
det ofte et udtryk for den lavest
mulige fællesnævner, da alle skal
være enige,” siger Lena Nielsen og
fortsætter.
”Selvom de egentlige målgrupper for nogle af disse standardiseringsprojekter er fx passagerer
med handicap, er konstruktionen
sådan, at repræsentanter for handicaporganisationerne ikke som
en selvfølgelighed skal involveres
aktivt i arbejdet. Sker det alligevel,
får vi måske to repræsentanter
blandt 50 repræsentanter for myndighederne og industrien, og hvor
vi – uden stemmeret og ofte uden
den nødvendige finansiering – i en
slags David og Goliat-dans skal forsøge at påvirke de løsninger, som
vil kunne sikre os mulighed for fx
at kunne tage toget spontant og
uafhængigt af andre personer,” fortæller Lena Nielsen og konstaterer,
at udfordringen i forhold til disse
løsninger i EU-regi er, at løsningerne ofte baserer sig på et for lavt
og hjælperafhængigt niveau, som
ikke passer med de behov og forventninger, som den moderne passager og borger med funktionelle
begrænsninger har.
Lena Nielsen er ud over sit engagement i Bygge- og Trafikpolitisk
Udvalg (BTPU) repræsenteret via
Danske Handicaporganisationer
(DH) i bl.a. European Disability Forum og andre europæiske udvalg
på handicapområdet. n
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FERIE

Af Mads Stampe

Af Bente Rødsgaard og Solveig Andersen

Sommerhusferie
LEJ DHF
med
ET
SOMMERHUS

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

SJÆLLAND
Sommerhus ved Roskilde
Søsterloge nr. 5, Dronning Margrethes ”Margrethehuset” er på 93 m2 og naturskønt beliggende på en 1.200
m2 grund i Gershøj 200 m fra Roskilde Fjord i fritidshusområde. Alle veje i området er asfalterede, og stier
erSJÆLLAND
i overvejende grad med fast overflade og små stigninger og derfor egnede for kørestole.
Pris: Margrethehuset udlånes vederlagsfrit til handiSommerhus
ved Roskilde mod betaling af elforcappede og evt. ledsagere/familie
Traditionen
tro
udlåner
Odd
Fellow
Ordenen
brug samt vandafgift. Telefon
efter
tæller.
Erstatning af
Søsterloge
nr. 5,bygningsDr. Margrethe
sit sommer- Margretevt.
beskadigede
eller inventardele.
hus i Gershøj
Roskilde
gratisuge
til 42 (en uge
hehuset
udlånesved
fra 31.
marts Fjord
til og med
medlemmer
af
Dansk
Handicap
Forbund
ad gangen). Forældre med børn får fortrinsret i skolernes
(DHF). Logens
sommerhus er handicapegsommerog efterårsferie.
net,
og
det
udlånes
2016 fra uge
16 til
og20. februHenvendelse: Skriftligi ansøgning
senest
den
ugeeller
42. Tilbuddet
går ud Jensen,
til en række
armed
pr. post
mail til Maj-Britt
Sæbyparken

13, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge, e-mail: l.jensen@privat.
dk. Ansøgningen skal indeholde: Hvilken uge huset
ønskes i + evt. alternative uger i prioriteret rækkefølge,
ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.
Ansøgning fra private skal tillige indeholde oplysninger om handicappets art samt om boligforhold. Medsend frankeret A5 svarkuvert. Ansøgninger indsendt
pr. mail besvares også pr. mail. Samtlige ansøgere vil
modtage svar senest 19. marts.

handicaporganisationer - herunder Dansk
der vedlægges en frankeret svarkuvert. AnsøgninHandicap Forbund. Det udlånes én uge ad gangen,
ger sendt pr. e-mail besvares dog også pr. e-mail.
og det foregår efter først til mølle-princippet; dog
SJÆLLAND
Alle ansøgere vil senest den 19. marts 2016 få
gives der fortrinsret til forældre med børn i skolersvar på, om deres ansøgning kan imødekommes og
nes sommer- og efterårsferie.
Rågelejehuset
i hvilken uge, de har fået tildelt sommerhuset.
Ansøgningen skal være logen i hænde senest 19.
Huset udlejes hele året. Det har alle moderne bekvemmefebruar 2016 og skal indeholde, hvilken uge huset
ligheder og indeholder en stor stue med tv, to soveværelser
Ansøgning sendes til:
ønskes, ansøgerens navn og adresse og ansøgerens
(seks sovepladser), køkken med køleskab, toilet og badevæMARGRETHEHUSET v/Mona Sørensen
telefonnummer samt antal personer. Ansøgningen
relse. Carport og lukket terrasse. Varmt og koldt vand, el-opskal ligeledes indeholde ønsker om alternative uger Bogøvej 2, Vor Frue, 4000 Roskilde
varming samt brændeovn. Pris: 3.500 kr. inkl. el pr. uge hele
Tlf. 46 36 11 17, Mobil. 40 10 29 97
i prioriteret rækkefølge. Ansøgningen kan sendes
året. Henvendelse: Kirsten Jensen, telefon 41 50 81 82. Handicapegnethed: “Rågelejehuset” er handicapegnet.
Eller på e-mail: mona@bogoevej2.dk
pr. e-mail eller pr. post. Ved postforsendelse skal
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JYLLAND
Klitrosen

JEL
TE
SUHREMMOS

”Klubhuset ” Klitrosen udlejes som sommerbolig i perioden fra den 30. maj til den
22. august 2016. Huset er på 170 m2 med
køkken og opvaskemaskine. Der er to baderum med bruser og toilet, hvor det ene er
handicapegnet. Der er 12 bokssenge, en elhospitalsseng og en manuel hospitalsseng.
Der er dyner og puder til alle senge og en
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ksnaD fapårebadeværelserne.
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Huset ligger på markvej 121A. Der er telefon (98 44 24 97) og postkasse. Huset er
handicapegnet med stor parkeringsplads og
lille have. Man skal selv medbringe linned,
håndklæder, viskestykker og andre hjælpermidler efter behov.
Prisen er kr. 2.400 kr. fra uge 22 til uge 33
(30. maj til 22. august). De 1.000 kr. skal betales i depositum ved leje fra aftalens start.
Restbeløbet skal betales senest 30 dage før
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Hals-sommerhusene udlejes hele året
I natursmukke omgivelser i Nordjylland tæt på
DNALLÆJS
Limfjorden, skov og strand ligger Dansk Handicap Forbunds fire
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Husene kan lejes med fortrinsret af medlemmer af Dansk Handicap Forbund, de øvrige
Nordiske landes handicapforbund, det tyske
DNALLÆJS
handicapforbund og af andre forbund/foreninger
under Danske Handicaporganisationer. De kan
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JUBILÆUM

Af Bente Rødsgaard Foto: Katrine Ibsen Larsen

90 års jubilæum i festligt lag
Dansk Handicap Forbund fejrede 90 års jubilæum den 18. november 2015 i København

90
1925-2

015

Søren Høg er musiker og blind og
har ofte optrådt for og med forbundet. Han leverede både anekdoter
og sange.
Landsformanden holdt tale om
de første 90 år og takkede alle
de brave mænd og kvinder, hvis
arbejde vi alle bygger videre på.

H

OTEL SCANDIC SYDHAVNEN
i København slog dørene
op og ind strømmede gratulanter. Anledningen var,
at Dansk Handicap Forbund og
Københavns afdeling havde slået
sig sammen for at fejre 90 års jubilæum.
Landsformand Susanne Olsen
holdt en tale, hvor hun blandt andet påpegede, at 90 år ikke betyder,
at man ikke er ”fit for fight”, jævnfør Miss Soffy i den berømte tvsketch ”90 års fødselsdagen”, som
vises hver nytårsaften i tv.
Hun kom også ind på, at de, der
stiftede forbundet i 1925, var mennesker med det, man i dag ville betegne som mindre fysiske handicap.
En person, som hende selv, som
bruger elkørestol og har hjælpeordning ville i 1925 været blevet gemt
væk på institution eller været i sin
families varetægt. Hun ville aldrig
have fået en uddannelse eller et liv
som alle andre med bolig, aktiviteter osv. At det kan lade sig gøre,
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Snakken gik lystigt ved
bordene med gæster.

skyldes den saglige kamp og dialog,
som forbundet har taget med alle i
samfundet.
”Lige fra begyndelsen af har vi talt
vores egen sag og ikke overladt det
til andre at føre ordet for os, og vi
har understreget, at vi ikke ønsker
medlidenhed, men lige muligheder.
Det har kendetegnet os i samtlige 90
år, og budskabet bringer vi videre ud
i den globaliserede verden, hvor vi
hjælper mennesker med handicap i
ulande med at organisere sig for at få
indflydelse.

Stand Up komikeren Audrey Castaneda
fortalte med en troldsplint i øjet om
at være fuld, overvægtig og på fly og
charterrejse til Tyrkiet.

I Dansk Handicap Forbund har vi
i 90 år givet udtryk for, at vi gerne
vil bidrage til samfundet, og det vil
vi fortsætte med. Vores historie har
ikke gjort os trætte, og jeg glæder
mig til rejsen mod de næste 90
år,” sagde landsformand Susanne
Olsen. n

Fra arkivet

Enrico Toti –
en enbenet helt

I

Vanførebladet nr. 24 fra 1928 skriver overlæge
V. Bülow-Hansen om et møde med en statue i
Rom. Artiklen var på norsk og stammede fra et
julehæfte. Lægen skrev: ”På en rejse i Italien i
våres stod jeg en dag i Rom på Monte Pincio over
mot villa Umberto I og villa Borghese plutselig overfor et monument af ganske eiendommelig art. Det
var en statue av mere enn naturlig størrelse av en
mann, der står støttet til en sokkel på stumpen av
sitt venstre lår, der er amputert midt på låret. I høire
hånd holder han en krykke. Stillingen og hele skikkelsen, ikke minst ansiktsuttrykket, er energisk og
tyder på kraft og beslutsomhet”.
Lægen finder det enestående, at der i en af Roms
smukkeste parker står en statue af en vanfør mand,
udført af Arturo Dazzi. Inskriptionen på soklen oplyser, at det er et monument til ære for Enrico Toti.
Lægen bliver nysgerrig og får fat i en bog om helten,
som han gengiver i korte træk i artiklen.

Hvem var Enrico Toti?
Enrico Toti blev født i 1882 i Rom og var uddannet
montør og havde gjort militærtjeneste i marinen.
I 1907 var han ansat ved jernbanen, men kom ud
for en arbejdsulykke, der medførte, at han fik amputeret sit venstre ben midt på låret. Efter ulykken
besluttede han sig for at se verden, og han cyklede
gennem flere europæiske lande og var fx i København, Lapland og i Rusland. Han fik dækket sine
rejseudgifter ved at tegne karikaturer eller sælge
postkort af sig selv. I 1913 tog han til Afrika og besøgte Sudan og lærte at skære træfigurer. Da Italien
i 1915 kom med i første verdenskrig, forsøgte han at
komme i den italienske hær, dog forgæves.
Det lykkedes dog for ham i 1916 at komme med i
3. bataljon af Bergsaglienernes cykeldivision, og han
deltog i et meget blodigt slag, den 6. august 1916
i Monfalcone, som italienerne vandt over ØstrigUngarn. Her døde han ramt af østrigske kugler.
(Ved slaget døde ifølge Wikipedia 21.000 italienere og 8.000 Østrig-Ungarere, så det var en yderst
blodig sejr, red).

Manden der blev en legende
I Vanførebladet gengiver overlæge V. Bülow-Hansen
et brev fra 1923 skrevet af hertugen af Aosta Emmanuelle Filiberto Di Savoia om Enrico Totis heltedåd.
Et citat lyder:
”Enrico Toti, som befant sig på modsatte side av
Skyttergraven, kastet med overmenneskelig energi
og idet han samlet sine sidste krefter, sin krykke
mot den flyktende fiende.
Tiltross for at han var 3 gange såret, reiste han
sig. Hans siste våben var blitt ham fratatt ved siste
angrep. Han hadde kun sin krykke tilbake, og ved
hjelp av denne gav han uttryk for sin tro, sin stolthet
og sin forakt for Italiens fiender.
Således falt Enrico Toti. Han kastet ut i fremtiden
sin tro på den nye italienske generasjon, som er bestemt til å overvinne alle vanskeligheter”.

Myten og eftertiden
Enrico Toti blev en myte i Italien, og efter sin død fik
han både mindeplader og statuer samt gader opkaldt
efter sig. Så sent som i 1960 blev en italiensk ubåd
opkaldt efter ham. Nutidens historikere sætter vist
nok lidt spørgsmålstegn ved selve krigslegenden,
men han hyldes stadig som en fremragende cyklist
fx i bogen: Pedalare! Pedalare! A History of Italian
Cycling af historikeren og forfatteren John Foot.
Kilde: Enrico Toti. Vanførebladet nr. 24 side 210-212.
Dansk Handicap Forbund fejrede 90 års jubilæum
i november 2015. Som et nyt tiltag i Handicapnyt vil vi her i 2016 bringe historiske artikler fra
forbundets arkiv.
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VIRKSOMHEDSGUIDE

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

Vi leverer over hele landet!

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

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

Kørestolstraktor
Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet!

WAYUP
v/ Niels Horsbøl

Tlf. 20 40 63 18
www.wayup.dk
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Myndighed • Værdighed • Solidaritet

Genvind din funktion
og få din frihed tilbage

Handyflex

Har du funktionsproblemer i din hånd eller dit ben på grund af en
hjerneskade som f.eks hjerneblødning, sclerose, cerebral parese eller andre
Handyflex
centrale nervesygdomme. Det er nu muligt for dig at opnå funktion, frihed og
mobilitet. Med FES (funktionel elektrisk stimulation) hjælpemiddelsystemer
kan vi hjælpe dig, hvad enten det drejer sig om dropfod, dropfod kombineret
med lårmuskelsvækkelse eller en paretisk hånd.
Du kan bestille tid til en klinisk undersøgelse, for at se om denne
type ortose er velegnet til dig.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

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

Skandinaviens største fagmesse

Health & Rehab Scandinavia
Invitation til en verden af muligheder på
Dropfodmdialock

Skandinaviens
største fagmesse

10.-12. maj 2016
Bella Center · København

Health & Rehab Scandinavia er fagmessen for sundheds- og velfærdsteknologi,
rehabilitering, hjælpemidler, serviceydelser samt pleje- og hospitalsudstyr.

10.-12. maj 2016 i Bella Center · København

Health
& Rehab
messen erdage
ikke kun
en traditionel
en lang
række nøglepersoner
Oplev
tre fantastiske
på Health
& Rehabfagmesse;
Scandinavia.
Her samles
faglige
seminarer,
messen til et vigtigtsom
forum
for inspiration,
frakonferencer
hele social-, og
sundhedsoggør
hjælpemiddelområdet,
præger
området - og i sidste
fagligende
udvikling
og vidensdeling.
livskvaliteten
og hverdagen for os alle.
For yderligere
info@health-rehab.com | www.health-rehab.com
Slip for atinformation
stå i kø!

Networking
Et selvstændigt liv

Udfyld og udskriv dit gratis adgangskort hjemmefra på www.health-rehab.com

Pleje

Livskvalitet
Livskvalitet

Innovation
Kost og trivsel
Workshops
Inspiration
Inspiration

Dropfodmdialock

IS
GRATTRE
EN

Produktnyheder
Produktnyheder

Læs mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.health-rehab.com
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