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Lev livet. Bare fordi du har en kørestol
på numsen, så slutter livet ikke. Det må
man lære at leve med.
JES KLEIN, IVÆRKSÆTTER

Pressefoto: Verdenskortet
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Mange møder venter forude med
folketingspolitikere.

HandicapNYT har besøgt Jes Klein i
Silkeborg.

40 S-tog og kørestolsbrugere
Forbundet har samarbejdet med DSB
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Prøv den nye MC1122, det er noget der virker!
Medema A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - Tlf 70 10 17 55 - info@medema.com - www.medema.dk

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

Fiskers Huse ApS

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

Agervej 6 · 7300 Jelling · tlf. 24400547 · darius0401@icloud.com

Fiskers Huse ApS opfører sommerhuse velegnet til handicappet. Kom også og se vores udstillings hus ved Bork havn.
Topisoleret sommerhus med luft til vand varmepumpe. 120 m2 hus til 1.750.000,-
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”Det er forår. Alting klippes ned. Der
beskæres i buskadser og budgetter.
Slut med fordums fede ødselhed. Vi
begynder at træne til skeletter. Jeg
blir fem år ældre ved hvert indgreb i
min pung”
Benny Andersens digt fra 1981 fortæller om dilemmaet i forårets skønhed,
der kan stå i skarp kontrast til de udfordringer, den enkelte støder på. Foråret
er over os, og da jeg forleden faldt over
digtet, fik det mig til at tænke på de udfordringer, vi står i netop nu. Mennesker
med handicap oplever fortsat, hvordan
’grensaksen’ skærer på vores område.
Det kan til tider føles som en tung opgave at sikre det fundament, som gør, at
vi, der har et handicap, kan leve en ligeværdig tilværelse.
Foråret er en skøn tid, men det er også
kontrasternes tid.
Men netop Benny Andersens digt betyder noget særligt for mig, fordi det også
indeholder optimisme og håb. For nok
er der udfordringer, men lyset vinder, for
som Benny Andersen skriver:
Når forårssolen skinner, blir jeg ung,
varm, glad – så lever jeg…
Og det er bydende nødvendigt, at vi
i handicaporganisationerne påtager os
den samme adfærd som den beskårede
busk – nemlig at spire, gro og blive
endnu stærkere. Dette forår er ingen
undtagelse.
Der venter store opgaver foran os. En
central opgave er revision af serviceloven, som netop nu er igangsat af socialog indenrigsminister Karen Ellemann.

Det overordnede formål er
forenkling og afbureaukratisering, men bag disse ord
gemmer der sig uden tvivl
også andre motiver – for
eksempel såkaldt ’økonomisk styrbarhed’.
Oprydning i komplicerede love kan være godt,
hvis det er et udtryk for
en langsigtet investering i borgernes liv,
og det fjerner unødig administration.
Men det kræver en tæt inddragelse af de
mennesker, som kender problemstillingerne på egen krop.
Vi arbejder lige nu målrettet for, at serviceloven bliver en god værktøjskasse,
som sætter borgeren i centrum og ikke
inddeler os i kasser. Ikke to mennesker
er ens. Det skal derfor være en værktøjskasse, hvor man afhængigt af den enkeltes kompensationsbehov har tilgang til
alle de nødvendige værktøjer.
Vi sætter stor pris på, at vi har indflydelse på processen gennem Danske
Handicaporganisationer, men herudover
gennemfører vi i løbet af foråret ti møder
med ordførere på Christiansborg, hvor
vi mere detaljeret redegør for de behov,
som vores medlemmer står med.
Undervejs vil jeg tænke på Benny Andersens digt, for selvom foråret kan være
kontrasternes tid, så er det også håbets
tid…
Jeg ønsker vores medlemmer et godt
forår!

Susanne Olsen
Landsformand
HANDICAP NYT 2 - 2016 • 5
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Pressefoto: Aage V. Jensens NATURFOND

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Otte ud af ti er
glade for hjælp
på plejehjem
Mere end otte ud af ti ældre, der
bor på plejehjem eller i plejebolig,
er tilfredse med den hjælp, de får.
Tilfredsheden er også høj blandt
ældre, der modtager hjemmehjælp
i egen bolig. Det viser en undersøgelse, som Epinion har lavet for
Sundheds- og Ældreministeriet
og Kommunernes Landsforening
(KL). 85 procent af de adspurgte
beboere på plejehjem svarer, at de

Nyt fugletårn kan benyttes af alle.

enten er 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med den praktiske hjælp, og

Fugleudkigstårn
for alle på Fyn

86 procent er tilsvarende tilfredse
med den personlige pleje.
Samme tendens ses blandt de
borgere, som modtager hjælp i
egen bolig. I KL hæfter man sig
bl.a. ved, at der er sket en markant

Sidste forår åbnede et tilgængeligt

fugle såsom vandrefalk, havørn og

stigning i plejehjembeboeres til-

fugletårn ved Gyldensteen Strand

blå kærhøg.

fredshed med støtten til selv at

på Nordfyn. Fra tårnet er der udsigt

Aage V. Jensens Naturfonde har

medvirke til daglige gøremål for at

over den store kystlagune, og det har

opført fugletårnet og står bag genop-

være mere selvhjulpne. Undersø-

plads til 40 personer. Man kommer

retningen af området, som giver gode

gelsen baserer sig på svar fra 2.286

derop via en trappe eller en rampe. Et

muligheder for forskere, som kan stu-

ældre over 67 år, som modtager

stykke fra tårnet er der handicappar-

dere, hvad der sker, når der pludselig

praktisk hjælp eller personlig pleje.

kering, og i naturrum Eriksholm er der

sker en vandstandsstigning.

Det er 6. gang, at undersøgelsen er

udstilling og handicaptoiletter.
Hele området blev forandret i

Området blev genskabt ved, at man
nedbrød nogle diger, så havvandet

blevet gennemført.
Du kan læse ”Brugerundersøgel-

2014, da der blev genskabt en stor

kunne oversvømme området. I de

se om hjemmehjælp i eget hjem og

kystlagune med både ferskvandssø

kommende år forventer man havstig-

i plejebolig/plejehjem”, december

og rørskov. Det nye område vil på sigt

ninger mange steder på kloden, så

2015 på sundheds- og ældre mini-

berige fuglelivet både for ynglefugle

her er en lokal mulighed for at følge

steriets hjemmeside.

og for trækfugle samt tiltrække rov-

med i, hvad der konkret sker.

VED
? STE
, AITD
D UV

DU, AT?
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... Landsforeningen af Polio-, Trafikog Ulykkesskadede (PTU) har ændret
navn og struktur og er blevet til
UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen. Foreningerne driver Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og HandicapBilistCentret.

... en hjælpers rejse- og merudgifter
på en rejse til fx USA er nødvendige
merudgifter, som skal dækkes efter
servicelovens § 100. Det fastslår en
principafgørelse fra Ankestyrelsen
ifølge magasinet Muskelkraft.

Pressefotos.

TRANSPORTER DIN EL SCOOTER MED DIN PERSONBIL
Hvis du har brug for din elscooter, når du er i sommerhus

ting du skal have med i sommerhuset, sportsudstyr, storind-

eller på besøg hos familien, så er der opfundet en over-

køb osv. Kun fantasien sætter grænser. Der kan monteres

dækket trailer ved navn Amigo. Det er en dansk opfindelse,

en lille rampe, så du kan bruge den til din elscooter. Du kan

den kan bruges til transport af alt muligt, fx barnevogne,

se små film med den på http://mustang-amigo.dk

Stranden åbner med
nyansatte og længere
åbningstider
Dansk Handicap Forbund ejer ”Stranden” i Charlottenlund
nord for København, som slog dørene op til en ny sæson
den 19. marts. Det er sket med den nye forpagter, Den Glade Trøffel, som har ansat Britt og Rikke, som vil stå for den
daglige drift og forplejning af Strandens brugere.
Som noget nyt vil Stranden være åben alle ugens syv dage i tidsrummet fra klokken 10.00-20.00, og det faste personale vil få hjælp fra studentermedhjælpere, som sammen
vil sørge for en god oplevelse til gæsterne, uanset hvornår
de besøger Stranden. Det nye hold på Stranden glæder sig
Arkivfoto

til sæsonen og til at byde alle brugere velkommen.

... Muskelsvindfondens mangeårige formand Evald Krog forlader sin post. Evald
Krog har med undtagelse af tre år været
formand for Muskelsvindfonden siden
1971.
... ventetiden på behandling i sundhedsvæsnet er markant kortere i dag, end

For yderligere information om bookning og menu kontakt
Stranden på 39 62 52 47 eller på mail: stranden@danskhandicapforbund.dk.

den var for tre år siden. Ventetiden på
behandling er faldet med knap ti procent i perioden, skriver magasinet Regio.

maundersøgelse, som forfatter og journalist Bjørn Andersen gennemførte som
en del af sit speciale på Københavns
Universitet i 2009.

... unge mennesker under 30 år er begyndt at vende tilbage til tiltaleformen
’De’ i stedet for ’du’, når de henvender
sig til ældre? Det viser en spørgeskeHANDICAP NYT 2 - 2016 • 7
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

EN LYS IDÉ SKAL FORBEDRE
HYGIEJNEN PÅ DANSKE SYGEHUSE
Vi har formentlig alle sammen prøvet

Helt konkret fungerer det på den

det: Toiletbesøget er overstået, men

måde, at en timer går i gang, så snart

man springer lige håndvasken over.

der trækkes ud i toilettet. Hvis man

Bare denne ene gang, for man har

derefter aktiverer sæbedispenseren

travlt. Men det skal være slut nu, hvis

og vasker sine hænder, vil døren gå

det står til tre gymnasieelever fra

op med det samme, men hvis man

EUC Syd, som har fået en idé, der ef-

derimod springer over, vil der gå en

fektivt skal sætte en stopper for den

rum tid, inden døren går op.

manglende håndvask efter toiletbe-

o:

t
Fo

w

w

Mød os på
”Rehab”
i 2016
Hvert andet år er der en stor hjælpemiddeludstilling, hvor diverse hjælpemiddelfirmaer og andre fra sundhedssektoren udstiller. Åbningstiden
for Health & Rehab Scandinavia 2016
i Bella Center i København er:
• 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
Du kan møde Dansk Handicap Forbund på messen. Vi er på stand C1020. Så kom og besøg os.

søg på de danske sygehuse.

løsning, men det er også et ekstremt

Idéen går i al sin enkelthed ud på,

problem,” siger en af hjernerne bag

at døren, når først den er lukket, ikke

systemet Andreas Harmuth til Maga-

går op igen, før end hænderne er

sinet Pleje.

vaskede.

Det kontaktløse
Dankort er en realitet
For nogle af læserne vil det ikke være en nyhed,
for andre vil det kontaktløse dankort fortsat være
et mysterium. Faktum er dog, at dankortet sidste
år blev gjort kontaktløst, således at man kan bruge
kortet uden at indtaste pinkode ved køb under 200
kroner.
Kontaktløsheden består i, at man blot ved at
holde dankortet ind imod dankortterminalen kan
betale for sine varer. Det sparer tid, idet man ikke skal isætte dankortet med
chip, som man kender fra det gamle, og ikke behøver indtaste pinkode ved køb
for mindre end 200 kroner. Køber man for mere end 200 kroner, vil man fortsat
kunne benytte metoden, dog vil man blive bedt om at indtaste pinkode, som
man kender det.
NETs garanterer, at sikkerheden er den samme, som man kender fra den tidligere udgave af kortet. Blandt andet vil man fra tid til anden blive bedt om at
indtaste pinkode, selvom man har købt for under 200 kroner og har benyttet sig
af den kontaktløse metode. De henviser dog til, at man altid skal være opmærksom på, hvor kort og pinkode befinder sig og passe på dem.
Det vil fortsat være muligt at bruge dankortet, som man plejer, og den kontaktløse funktion er altså en ekstra service til kunden, når dankortet bruges.
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”Det er måske lidt en ekstrem

Ny formand i
Det Centrale
Handicapråd
Tidligere socialdirektør i Københavns
Kommune Anette Laigaard skal være
ny formand for Det Centrale Handicapråd. Laigaard blev udpeget af socialog indenrigsminister Karen Ellemann
den 1. marts.

Milano i Italien vinder pris for tilgængelighed.

Milano har fået EU's
tilgængelighedspris
For nylig kunne Europa-Kom-

gøre offentlig transport mere til-

missionen meddele, at Milano i

gængelig.

Italien er vinderen af Access City

Tre byer fik hædrende omtale

Award 2016. Prisoverrækkelsen

nemlig:Vaasa i Finland og Ka-

fandt sted i december 2015. Mi-

posvár i Ungarn på grund af deres

lano løb af med sejren på grund

indsats for at forbedre arbejds-

af, at byen har forpligtet sig til at

miljø for ældre og for at renovere

skabe projekter, der kan forbedre

bygninger og gøre dem tilgænge-

beskæftigelsen for mennesker

lige. Og byen Toulouse dukkede

med handicap og for at fremme

også op igen i denne kategori for

standarder for universel design,

sine gode hjemmesider om fx

så fx udearealer kan anvendes af

handicapparkering og fodgænger-

alle. Byen fik prisen både for den

overgange.

tilgængelighed, byen allerede har

Access City Award prisen har

skabt, men også for sine ambitiøse

til formål at tilskynde byer med

planer for fremtiden.

mindst 50.000 indbyggere til at

Wiesbaden i Tyskland kom på

dele deres erfaringer og forbedre

andenpladsen for at sætte ambi-

tilgængeligheden til gavn for alle.

tiøse mål for at sikre tilgængelig-

Prisen er uddelt siden 2010 og

hed til byens centrum, parker og

mere end 250 byer i EU har dystet

legepladser.

om at få prisen.

formand siden den tidligere formand
Tue Bødskov før jul meldte ud, at
han ikke længere ønskede at være
formand.
”Først og fremmest er jeg beæret
over, at social- og indenrigsministeren har vist mig den tillid at udpege
mig som formand for Det Centrale
Handicapråd. Jeg er meget optaget af,
at vi i fællesskab får skabt de bedste
rammer for, at mennesker med handicap kan udnytte deres potentiale
og blive en aktiv del af samfundet i
det omfang, det er muligt for den enkelte. Rådets brede sammensætning
af aktører, der brænder for området,
ser jeg som et spændende forum
og et godt afsæt for at gøre en forskel. Derfor ser jeg meget frem til at
komme i gang – og i fællesskab gøre
en positiv forskel for mennesker med
handicap,” lød det ifølge en pressemeddelelse fra Anette Leigaard efter
udnævnelsen.
Anette Laigaard fratrådte stillingen som socialdirektør i Kommunen
samme dag, som hun overtog hvervet
som formand i Det Centrale Handicapråd.

Toulouse i Frankrig fik tredjepladsen for at forpligte sig til at

HANDICAP NYT 2 - 2016 • 9
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Foto: Colourbox.

Anette Laigaard har fungeret som
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Slut med at stokken vælter,
når du lige skal bruge hænderne til noget andet.

MAGNET FORHINDRER STOKKEN I AT VÆLTE
Magni® er navnet på en opfindelse,

Da han kom hjem, gik han ud på

økonomisk virksomhed, der fungerer

der gør det nemmere at bruge stok el-

sit værksted og gik i gang med pro-

på almindelige markedsvilkår, og som

ler krykke. Bag opfindelsen er Carsten

totypen, som siden er justeret et par

beskæftiger folk i fleksjob. I øjeblikket

Wu Sønderskov, som har haft sclerose

gange.

er tre fleksjobbere beskæftiget med

i otte år. Han bruger stok for at gå,

Idéen er simpel. Magni® fungerer

produktionen af min opfindelse,” for-

men stokken skaber udfordringer. Det

ved, at en magnet holder stokken

var på en indkøbstur, at han kom på

tæt til kroppen, når man skal bruge

ideen: ”Jeg tabte min stok ved kas-

hænderne til noget andet. Den kan

apoteker samt hos fysioterapeuter,

seapparatet og måtte bede en anden

monteres i bukselinningen, i lommer

ergoterapeuter og bandagister. Find

kunde om hjælp til at samle den op,”

eller i en taske. Hans fysioterapeut

forhandler på www.magnicane.dk

fortæller Carsten Wu Sønderskov og

roste den meget, og det gav ham blod

tilføjer: ”Jeg tænkte, at det problem

på tanden. ”Jeg kontaktede Huset

måtte jeg gøre noget ved.”

Venture i Ballerup, som er en social-

tæller Carsten Wu Sønderskov.
Magni® kan købes på en lang række

Ny manual skal få flere
med handicap op på hesten
På trods af at ridning er et af Danmarks mest populære

”Træning af pararyttere”, som manualen hedder, inde-

sportsgrene inden for handicapidræt, så har der indtil nu

holder en bred pallette af gode råd, informationer omkring

ikke eksisteret nogen vejledning i, hvordan man som un-

handicap, hjælpemidler, konkrete træningsforslag, klassifi-

derviser skal forholde sig og træne ryttere med handicap.

kation og andre relevante informationer i forbindelse med

Træning af ryttere med handicap kræver specialviden og

træning af ryttere med fysiske, syns- eller udviklingshan-

kan adskille sig væsentligt fra træning af ryttere uden han-

dicap. Den henvender sig til alle, der arbejder med eller er

dicap, og det har afholdt klubber fra at udbyde træning til

omkring handicapridning og para-dressur og er tænkt som

ryttere med handicap.

inspiration.

For at imødekomme de klubber, der gerne vil udbyde

DHIF har lavet en tilsvarende manual inden for svømning

ridetræning til ryttere med handicap, men som ikke har den

og arbejder nu på lignende tiltag inden for bordtennis,

nødvendige viden til at komme i gang, har Dansk Handicap

skydning og atletik.

Idræts-Forbund (DHIF) udviklet en træningsmanual.

Kilde: Pressemeddelelse fra Dansk Handicap Idræts-Forbund.
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Sosu-medarbejdere
møder flere
ensomme
ældre
Hver tredje eller 35 procent af landets sosu-medarbejdere møder flere
ensomme ældre i dag, end de gjorde

Find den niveaufri ferie på nettet

for to år siden. Det kan man læse i
en undersøgelse fra Forbundet af Of-

Hjemmesiden handiscover.com gør

man gerne vil hen, hvilket behov for

fentlige Ansatte (FOA), som Fagbladet

det nemmere for dig, næste gang du

tilgængelighed man har, og hvornår

FOA skriver om.

skal på ferie. Mennesker med fysiske

man vil rejse. Handiscover giver der-

handicap er ofte begrænset til at

efter en række muligheder, som man

at 57 procent af de adspurgte sosu-

besøge de steder, som de kender i

kan undersøge nærmere.

medarbejdere, som arbejder på ple-

forvejen, eller som de har hørt om fra

jehjem og i hjemmeplejen, dagligt

venner og bekendte.

Undersøgelsen fortæller desuden,

møder ensomme borgere, mens 19

Handiscover.com har gjort det nemt

Hjemmesiden er umiddelbart indstillet på engelsk, men den findes i
flere sprogversioner, bl.a. svensk, hvis

procent af de adspurgte møder en-

at søge efter tilgængelige destina-

man har behov for det. Læs meget

somme ældre en gang om ugen. Un-

tioner efter den enkeltes behov. Det

mere om portalen på www.handisco-

dersøgelsen slår desuden fast, at kun

fungerer ved, at man oplyser, hvor

ver.com.

hver ottende sosu-medarbejder føler,
at de i deres daglige arbejde har gode
muligheder for at tage hånd om den
ældres ensomhed.
FOA’s undersøgelse om ensomhed

Fritvalgsguiden viser pensionister
vej til de rette informationer

er baseret på interview med 2410
personer.

Nettet er en jungle af informationer,

Kort sagt er fritvalgsguiden.dk den

og det kan være en udfordring for

enkle og overskuelige indgang, når du

specielt den ældre del af befolknin-

skal finde viden om hjælp til pensio-

gen at finde de informationer, man

nister i Danmark.

Billede: www.colourbox.com

har brug for. Måske kender man ikke

Informationerne på fritvalgsgui-

de rette søgeord, og måske bliver man

den er fundet frem på baggrund af

fjern i blikket bare ved tanken om at

pensionisterne selv, og det primære

skulle gennemsøge diverse hjemmesi-

fokus har i første omgang været på

der for informationer.

information om offentlig hjælp, men

Ved hjælp af fritvalgsguiden.dk

ifølge en pressemeddelelse udbygges

får pensionister og andre adgang til

mulighederne dagligt med både of-

én indgang til informationer om fol-

fentlige og private valg. Læs mere på

kepension, ældrecheck, personlige

www.fritvalgsguiden.dk.

tillæg, hjemmehjælp, bevillinger,
plejehjem, patientfuldmagter til pårørende, hjælpemuligheder målrettet
pensionister og meget, meget mere.
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Tekst: Bente Rødsgaard Fotos: Kristian Kristensen www.fotovaerk.dk

Musholms nye tilbygninger er
tilgængelige på en selvfølgelig måde

Tilgængelighed
– der er til at forstå

M

USHOLM – FERIE, Sport
og Konference ved Korsør ejes af Muskelsvindfonden. De første bygninger blev bygget i 1998 og består
af mødelokaler og sommerhuse for

alle - også personer, der har behov
for loftslifte og elektriske senge. I
2015 slog fonden dørene op for nye
bygninger i form af 24 hotelværelser
og en multihal.
HandicapNyt har inviteret Claus
Bjarne Christensen, formand for forbundets Bygge- og Trafikpolitiske
Udvalg (BTPU), til at anmelde tilbygningen. Han er arkitekt og tilgængelighedsrevisor.

Receptionsområdet
Han kommer let fra parkeringspladsen og ind i bygningen på sin
elscooter, og receptionen er lige
inden for døren. Centerleder Gitte
Fyrkov tager imod os og viser rundt.
Tæt ved receptionen er et stort kort
over Musholm. ”Vi har gjort meget
12 • HANDICAP NYT 2 - 2016

ud af tilgængeligheden og med
skiltningen, her er både piktogrammer, farver og taktil skrift, og farveinddelingen går igen på nøglekortene, ” fortæller Gitte Fyrkov.
Claus Bjarne Christensen lægger
hurtig mærke til, at oversigtskortet
hænger forkert i forhold til, hvad
det viser, men der, hvor det burde
hænge, er et stort vindue. Heldigvis
er kortet tæt på receptionen, så der
er hjælp at få. Men ærgerligt er det
da, synes han.

Gode udearealer og 24 nye
hotelværelser
Vi forlader bygningen og går hen til
de nye hotelværelser. Gitte Fyrkov
forklarer, mens vi går, at der er
færre ledelinjer end optimalt for

Den nye hotelafdeling
er i et plan og er nem at
komme til på gode stier.

Der er gjort en del ud af skiltningen på Musholm, men det store oversigtskort er ikke
placeret korrekt.

Claus Bjarne Christensen
er begejstret for bænkene
i omklædningsrummet.

svagtseende, men da ledelinjer kan
være dårlige for kørestolsbrugere
at køre på, er der sket fravalg enkelte steder, som dog kompenseres
ved, at der er mørke og lyse effekter. ”Der er heller ikke taktil skrift
på udendørsskiltene, da det gav alt
for lidt kontrast,” forklarer hun.
Claus Bjarne kan godt lide nogle
kunstneriske grå høje ved parkeringspladsen, selvom han gerne
havde set, at de havde en anden
farve end omgivelserne. Gangbesværede som ofte glemmes, er der
tænkt på med et godt gelænder
udendørs.
Den nye bygning består af 24
hotelværelser, hvor man kan bo
med hel-, kvart- eller halvpension.
Her kan konferencedeltagere bo,

og gæster der vil slippe for madlavning, da der kun er køkkener i
sommerhusene.
Bygningen er rundet, og på
gangen er der et trægelænder.
Claus Bjarne Christensen er meget
tilfreds, da gelænderet overholder alle regler, og der er også siddebænke i 50 cm højde. Gangen
rummer også opladningsstation til
fx kørestole. Alle dørene er tydeligt
markerede med både tal og farver,
så det er let at finde, hvor man bor.

Et hotelrum for alle
Selve rummet ser ud som andre
moderne hotelværelser, der er
et hæve-sænke skrivebord og en
fjernbetjening til et vindue. Elektrisk loftslift kan bestilles, og det

samme kan en badestol. Selve loftskinnen er over klædeskabet, og
man tænker ikke på den, ikke før
Gitte Fyrkov rykker den ud og viser,
hvordan en motor kan sættes på.
Hylderne under spejlet kan tages
af og monteres som sengeborde.
Nogle af de muligheder, som værelset rummer, kan man ikke tænke
sig til, derfor skal der laves en lille
mappe til at ligge på værelserne.
Badeværelset er stort og har hæve-sænke toilet. Personligt synes
Gitte, at det er et pænt badeværelse, ”undtagen vasken som gør rummet ”lidt handicapagtigt” på grund
af afløbsslangen, men vasken er
flytbar, og der er ikke opfundet
noget pænere,” siger hun. Claus
Bjarne Christensen roser den hvide
bruseslange, som giver kontrast og
synes, at det er rart, at bruseren er
let at flytte op og ned af stangen.

Terrasse og stikkontakter
Det er adgang til en terrasse, og
der er en skøn udsigt til Storebæltsbroen og et kuperet landskab, hvor der i dag i det smukke
vinterlys græsser hjortevildt. Claus
Bjarne Christensen er overordnet
tilfreds med værelset, dog havde
han hellere set, at klædeskabet
var uden bund, så det er lettere at
skubbe noget ind i skabet.
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Den eneste større ting, der
ærgrer ham, er, at placeringen af
stikkontakter er langt væk fra det
sænkbare bord, hvor det er oplagt
at sidde med en computer.
I hotelafdelingen er der et fællesopholdsrum med møbler i
forskellige højde, hvor man kan
mødes med de andre gæster.
Den nye tilbygning er blevet
til med hjælp fra brugergrupper.
Firmaet Bexcom har talt med medlemmer med diverse handicap, såsom gangbesværede, kørestolsbrugere, hjælperafhængige, familier
osv. Og alle er kommet med input
og ideer, som er blevet brugt.
Musholm er også i færd med
almindelig vedligeholdelse af sommerhusene. Men de fungerer godt
og ændres ikke. Den eneste større
ændring i den gamle afdeling er, at
mødelokalerne er blevet renoveret.

Multihal

Selve hallen er enorm og består
af to rum med en flytbar væg. Lige
nu er den tom, men forbundets
Ungdomskreds (UK) har benyttet
den med stor fornøjelse.
Mulighederne er utallige, man
kan liftes op af en klatrevæg,
svæve langs loftet med en tovbane
eller spille elhockey. Her kan være
konferencer, teater og koncerter.
Der er AV udstyr med storskærm
samt teleslynge. Der kan opbygges
en scene, som alle kan komme op
på. Det er kun fantasien, der sætter
grænser for brugen af hallen.
”Den er fornuftigt opbygget, og
den er dejlig at se på,” siger Claus
Bjarne Christensen, dog falder det
store vægmaleri ikke i hans smag.
Gitte Fyrkov forklarer, at det er et
mindre landskabsmaleri af Allan
På hotelværelserne kan der let
sættes en lift op, så man kan liftes fra
værelset og ud på badeværelset.

Vi går dernæst til hallen og passerer restauranten, handicaptoiletterne og et fitnessrum for alle.
Omklædningsrummene er store,
og Claus Bjarne er begejstret for
briksene, som er konstrueret til
rummet. Rummene er ikke kønsopdelte, men de kan opdeles ved
midlertidige skilte til stævner. Men
som udgangspunkt er de det ikke,
da nogle kvinder har mandlige
hjælpere og omvendt.

Hallen er stor og kan deles i to store selvstændige afdelinger.
Hallen kan bruges til sport, konferencer, teater osv.
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Otte, som er forstørret, da man ville
have en stor vægudsmykning.

Flot rampe og udsigt
Svævebanen, et opholdsrum og et
udsigtsrum nås via en 100 meter
rampe, som også kan bruges til
aktivitetsbane, og den er markeret
med start og slutmål. ”Desværre er
nogle af hvilepladserne på rampen
for lave og derved ubehagelige for
mange,” konstaterer Claus Bjarne.
”Ikke alle med handicap kan eller
tør bruge svævebanen, men det tør
deres søskende måske, så der er
noget for hele familien, når de er
på Musholm. Et sanserum er også
på vej,” oplyser Gitte Fyrkov.
I himmelrummet, som er et hyggerum, hænger føromtalte maleri
i sin oprindelige størrelse, og der
falder det i Claus Bjarnes smag.
Udsigtsrummet kan også nås med
elevator, hvis man ikke kan forcere
rampen. Udsigten er fantastisk i det
strålende vintervejr, og også personer i kørestol kan nyde den gennem store panoramavinduer.
Rundvisningen er forbi, og Gitte
haster videre til et møde. Claus
Bjarne Christensen synes, at det,
han har set, er imponerende, og at
det er et dejligt sted. ”Tilgængeligheden skriger ikke og er heller ikke
usynlig, den er der bare og er let at
forstå. Der er meget, der fungerer
godt, og alle kan være med. Det

Rampen ved multihallen kan også
bruges til leg eller træning.

I hotelafdelingen er der fællesopholdsrum med forskellige møbler.

Foto: Claus Bjarne Christensen.

Foto: Claus Bjarne Christensen.

er et rigtig godt signal at sende til
omverdenen. Begrebet universelt
design er vigtigt, men det her er
endnu vigtigere, for det er inkluderende design. Derfor er det ærgerligt med stikkontakternes placering
på værelserne, og man kan også
diskutere, om alle døråbnere sidder
hensigtsmæssigt, og om der burde
være flere naturlige ledelinjer.
Udearealerne er gode, man kan
køre helt ned til Storebælt, men
helt personligt synes jeg, at ”det
gamle Musholms” arkitektoniske
udtryk var smukkere. Som det er
nu, fremstår det som to forskellige
afdelinger med rigtig smukt inkluderende design,” slutter han. n

Det undrer Claus Bjarne Christensen, at man har placeret stikkontakterne et stykke fra
hæve-sænke bordet.

Beliggenheden tæt ved Storebæltsbroen er skøn,
og det er muligt at køre helt ned til vandet.
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Tekst: Vibeke Baden Laursen Fotos: Maj Katzenelson

Moderne
sportsfægtning
– en sport
for alle
De to veteraner har indbudt til
en lille opvisning i disciplinen kørestolsfægtning og efterfølgende
snak om, hvordan deres liv med
fægtning på forskellig vis har påvirket deres livsforløb. De ønsker
en klub, hvor alle skal føle sig velkomne og på lige fod – uanset om
de skiller sig ud med et handicap
eller ej.
Fægteklubben vil gerne profilere
sig på, at de er en klub med en stor
social bevidsthed. En fægteklub for
alle, hvor ligestilling og ligeværdighed er i centrum. Klubben rummer
ca. 120 medlemmer, men de vil
gerne være flere.

dan det praktiseres at fægte i en
kørestol.
Iført fuld fægteornat sidder de
overfor hinanden med ca. halvanden meters mellemrum. Jeanne i sin
kørestol og Marianne på en almindelig stol omtrent på samme højde.
Fægtning i kørestol er en officiel
disciplin ved De Paralympiske Lege
og har været det siden starten.
Reglerne er tilpasset kørestols
fægtning. Det er vigtigt, man bliver
siddende, fikserer benene og kun
bevæger overkroppen. Når der fægtes, gælder det om at skabe muligheder for at ramme sin modstander
og undgå selv at blive ramt. Det gøres ved at bevæge armene og overkroppen – hoften skal forholdes i ro.
”Man skal vide, hvad man vil. Det
kan ikke nytte noget, at du bare
gør. Og du skal tænke hurtig og
kreativt,” siger Jeanne. Marianne
supplerer: ”Du skal træffe hurtige
beslutninger.”

En paralympisk disciplin

Touché med elektroder

Forud for interviewet har de to
fægtere givet HandicapNyt en lille
opvisning og demonstration i, hvor-

Moderne fægtning er elektronisk.
Det betyder, at elektroder registrerer, når man bliver ramt.

Kan en kørestolsbruger eller en, der har svært
ved at styre sine bevægelser, gå til fægtning?
Og hvordan i alverden kan det lade sig gøre?
Marianne Falk og Jeanne Brand, to fægteveteraner, vil vise omverdenen, at det er muligt

M

ARIANNE OG JEANNE
brænder for fægtesporten. De to kvinder har
kendt hinanden siden
ungdomsårene. Efter mange års
adskillelse fandt de igen sammen
i Fægteklubben i FKT Bispebjerg,
hvor de nu er drevet af en fælles
passion for at indlemme kørestolsbrugere og børn med særlige behov
i deres fægteklub.
Deres dybe engagement er tydeligt at spore, da HandicapNyt en
sen vintermørk eftermiddag møder
dem i trænningssalen på Vigerslevs
Allé Skole i Valby i København.
Hallen er fægteklubbens mødested og øvelokale. Under sloganet
”Fence for Fun” (fægt for sjov, red.)
mødes medlemmerne til træning
og socialt samvær under ledelse af
rutinerede instruktører.
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Marianne Falk er gående, men har
specialiseret sig i at træne børn,
unge og voksne i kørestolsfægtning.

Marianne Falk har fægtet, siden
hun var ung og på eliteplan.

Jeanne Brand er kørestolsfægter og synes, at
det er en dejlig sport.

Når modstanderen rammes et
sted på overkroppen, kaldes det et
”touché”. Nogle ”touchés” er gyldige, nogle er ikke. Det er dommeren
under en fægtekamp, der afgør, om
et touché er gyldigt.
En kamp varer fem minutter effektiv tid. Den fægter, der først når
fem touche eller får flest point,
vinder kampen. Der fægtes med
tre forskellige slags våben: Kårde,
fleuret og sabel. Der angribes på
forskellige måder alt efter hvilket
våben, man fægter med. Man skal
bære maske og fægtedragt, så man
er godt beskyttet under kampen.
Fægtning er en dyr sport på
grund af udstyret. Men Fægteklubben i Valby stiller alt udstyr til rådighed for begyndere. De tre første
måneders introduktion koster 350
kr. Herefter betaler man 100 kr. om
måneden for at være medlem.

Fægtning for livet
Marianne Falk har fægtet det meste
af sit liv. I ungdomsårene på højt
eliteplan i Sverige og senere hen
herhjemme som træner for både
børn og voksne, hvor hun efter-

hånden også har specialiseret sig
i at undervise og træne børn med
særlige behov og sociale udfordringer. Hun har haft interessen for
mennesker med handicap og børn
med særlige behov, siden hun i sit
arbejdsliv praktiserede som tandlæge og havde mange børn med
handicap på tandlægeklinikken.

Genoptræning
Jeanne Brand sidder i kørestol, og
har gjort det siden hun i 1999 blev
alvorligt syg, men hun har nu trænet sig op til kun at bruge manuel
kørestol, fx når hun fægter. Egentlig

startede hun med at fægte allerede
som 14-årig hos den berømte profil i fægteverden Karen Lachmann.
Lærermesteren var verdensmester
i Luxembourg i 1954. Men det høje
koncentrationsniveau var hun, som
ung teenager, åbenbart ikke klar
nok til at honorere. Så Karen Lachmann opgav Jeanne, som måtte
vente til hun som 18-årig havde
taget sin uddannelse og var klar til
at starte på ny. Den intensive træning og de mange stævner i weekenderne i ind- og udland, skabte
nogle tætte venskaber mellem de
jævnaldrende piger, som trænede
og fægtede sammen. Én af dem var
Marianne.
Inden Jeanne stoppede sin
karriere for at stifte familie, blev
hun både Danmarksmester på hold
og sølvmedaljevinder til de Nordiske Mesterskaber i slutningen af
1960’erne.
Nu er de to veninder veteraner,
en status man opnår i en alder af
40 år. De fægter med hinanden for
sjov skyld, men også for at holde
fysikken og hjernecellerne i gang.
Sideløbende underviser Marianne
mange forskellige hold for både
børn og unge i klubben. Så de to
eliteudøvere bruger stadig en stor
del af deres liv på fægtning. n

INVITATION
Onsdag den 11. maj 2016 afholdes et åbent hus arrangement fra kl.
16-19 på Vigerslevs Allé Skole i Valby i København. Her vil Marianne og
Jeanne fortælle og demonstrere, hvorfor en af verdens ældste og hurtigste sportsgrene også kan have appel til kørestolsbrugere eller personer med andre former for motoriske og sociale handicap. Der vil også
være mulighed for at prøve at fægte med eller uden kørestol. Børn fra ti
år, unge og voksne bydes hjerteligt velkommen. Udstyr kan lånes.
Læs mere på fencingacademy.dk/kørestolsfægtning
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Tekst: Mads Stampe Illustration: Niels Poulsen

Nye muligheder på
forbundets hjemmeside
Hjemmesiden, som gik i luften 1. juni sidste år, giver mange nye muligheder for at
kommunikere og sætte sine budskaber op. Det har social- og a
 rbejdsmarkedspolitisk
udvalg benyttet sig af

Forbundets hjemmeside, www.
danskhandicapforbund.dk, gennemgik sidste år en større forandring, og fra den ene dag til den
anden måtte medlemmer, lokalafdelinger, udvalg og andre forholde
sig til en ny virkelighed. Med den
nye virkelighed kom nye muligheder, som alle kan benytte.

Formidling af visioner
Forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg (SAPU) valgte
at bruge hjemmesidens nye klæder
til at få set på sine egne. Udvalget gik i gang med at formulere
forbundets overordnede visioner
på en kort og klar måde, som mundede ud i ni overordnede punkter,
som man i dag finder på hjemmesiden under menupunktet politiske
visioner.
”Vi havde et ønske om at forene
de vigtigste opgaver, som udvalget og forbundet i det hele taget
varetager, og formidle dem på en
enkel og overskuelig måde. Det er
lykkedes, synes vi, og vi er glade
for resultatet,” siger formand for
social- og arbejdsmarkedspolitisk
udvalg John L. Sørensen.
De ni overskrifter: økonomi, bolig, mobilitet, uddannelse, arbejde,
fritids- og kulturliv, familieliv,
retssikkerhed og sundhed har i
forbindelse med gentænkningen af
udvalgets budskaber fået tilknyttet
tegninger, som er tegnet til lejligheden af Niels Poulsen, som har
lavet en lang række af forbundets
andre budskabstegninger.
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Nye muligheder for
lokalafdelinger
Social- og arbejdsmarkedspolitisk
udvalgs ønske om at forny deres
præsentation på hjemmesiden går
hånd i hånd med de muligheder,
den nye hjemmeside tilbyder og
ønsker, at forbundets medlemmer
skal have glæde af.
Det seneste skud på stammen af
muligheder på hjemmesiden er en
udvidelse af lokalafdelingssiderne.
Disse sider blev i første omgang
fjernet med introduktionen af den
nye side, men de er nu tilbage i en
ny form.
”Det har taget lidt tid, men vi er
kommet i mål med noget, der er rigtig godt, og som jeg er sikker på, at
lokalafdelingerne bliver rigtig glade
for,” siger landsformand Susanne
Olsen.

Kalenderfunktion
De nye lokalhjemmesider får en
kalenderfunktion, som ligner ’Nyt fra
afdelingerne’ fra HandicapNYT, som

lokalafdelinger, udvalg og regioner
kan bruge til at skrive kommende
arrangementer ind i. Kalenderfunktionen giver desuden mulighed for,
at man kan printe en samlet liste
over arrangementer ud fra alle lokalafdelinger i forbundet, eller blot
fra den lokalafdeling man hører til.
Kalenderfunktionen og de andre
muligheder bliver præsenteret i
regionerne.
Herefter vil de lokalafdelinger,
som gerne vil have deres egen
hjemmeside, blive bedt om at
udpege en person, som skal være
hjemmesideansvarlig, og som vil få
undervisning i, hvordan man bruger
de forskellige funktioner, og hvordan man lægger informationer ud
på hjemmesiden.
Alle spørgsmål omkring hjemmesiden og mulighederne for at
gøre noget for dit udvalg eller din
lokalafdeling rettes til forbundets
hjemmesideansvarlige
Mads Stampe: mads@
danskhandicapforbund.dk. n

Nogle mennesker med handicap kan godt arbejde,
men det kan knibe med at finde et job.

JENS BOUETS KLUMME

STRANDEN SÆSON 2016
Som sikkert alle med interesse i
”Stranden” ved, har A. P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til almene Formaal
bevilliget Dansk Handicap Forbund et ganske betydeligt beløb
til opgradering af ”Strandens” tilgængelighed. Dette udmøntes i
et større anlægsbyggeri, der starter i september måned.
Vi skulle samtidig finde en ny forpagter, men kunne
reelt kun tilbyde en knap seks måneder lang sæson,
hvorfor vi for denne sæson valgte selv at tage forpagtningen gennem vores datterselskab Den glade trøffel
ApS.
Det er mig derfor en glæde at kunne præsentere alle
”Strandens” gæster for det nye team, der skal hjælpe
med at gøre Stranden til et rart sted at være. Køkkenchefen Henrik vil være overordnet ansvarlig for den

forplejning, ”Stranden” kan tilbyde i sæsonen. Imidlertid skal Henrik både passe ”Stranden” samt kantine og
mødecenter i Handicaporganisationernes Hus, så han
har allieret sig med stærke kræfter i ”Strandens” køkken.
Her regerer de to bestyrere og kokke Britt og Rikke,
som sammen med et hold af timelønnede studenterhjælpere skal sikre, at ”Stranden” fungerer i dagligdagen. Vi åbnede allerede i påsken med udsolgte
påskefrokoster, som høstede stor anerkendelse blandt
gæsterne, der deltog.
Vi glæder os til at byde alle velkommen på ”Stranden” og kan kun opfordre til, at såvel udvalg, afdelinger, specialkredse og sekretariat anvender stedet til
møder, arrangementer eller blot et besøg.

Jens Bouet, direktør i
Dansk Handicap Forbund

Skandinaviens største fagmesse

Health & Rehab Scandinavia
Invitation til en verden af muligheder på

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

Livskvalitet
Livskvalitet

Innovation
Kost og trivsel
Workshops
Inspiration
Inspiration

Pleje

IS
GRATTRE
EN

Produktnyheder
Produktnyheder

Læs mere og tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.health-rehab.com
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• Priser fra kr. 4.075/uge
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DET SKER I DHF
April 2016

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

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

dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand:

susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice
Politisk konsulent:

dhf@danskhandicapforbund.dk
konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:

social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt:

bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder:

mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

▼

Amputationskredsen:

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

ASSENS
Tirsdag den 31. maj på Stadionvej 10 i Assens: Sommerafslutning.

BORNHOLM
Lørdag den 21. maj kl. 12.30 - 16.00 i Sagahuset i Rønne:
Fødselsdagsfest. To retter mad og kaffe. Musik v/ Thomas
Nyboe. Tilmelding senest den 18. 5. kl. 13.
Lørdag den 25. juni kl. 12.30 - 16.30 i Sagahuset i Rønne:
Grillfest. Der grilles steg, pølser og bøf; hertil kartoffelsalat,
salat og kaffe. Lotteri. Tilmelding senest den 22. 6.
kl. 13.00.
Tilmeldinger til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 / 20 41 43 04.
Busrejse: Der arbejdes på at få arrangeret en bustur til
Fyn i uge 33, men den er endnu ikke helt på plads. Nærmere oplysninger fås hos Lis Schou.

FREDERIKSHAVN – SÆBY
Onsdag den 11. maj kl. 19.00 på dagcenteret i Frederikshavn: Bankospil.

Torsdage den 19. maj og 2. juni på dagcenteret i Frederikshavn: Bankospil.
Lørdag den 28. maj kl. 12.00-21.00 med start fra Frederikshavn Rutebilstation: Bustur til Ørnereservatet. Medbring
selv frokost og kaffe. Slutter af med middag i Sindal på
Café-Fiehn. Pris kr. 150 for medlemmer, kr. 175 for ikkemedlemmer. Børn kr. 75. Drikkevarer for egen regning. Betaling ved tilmelding senest den 1. 5. til Jensy Christiansen,
tlf. 20 62 93 00, eller Inger Larsen, tlf. 51 57 06 38.
Vi starter op igen efter sommerferien den 18. 8.

HOLBÆK
Torsdag den 18. august kl. 13.00: Sandskulpturer i Hundested. Vi starter med frokost på Restaurant Røgeristen i
Hundested, hvorefter vi ser skulpturerne på havnen. Flere
oplysninger om turen ved tilmelding til Henny, tlf. 23 98
93 09 eller på email: hennycamilla@icloud.dk, senest den
29. 7. Turen arrangeres i samarbejde med Odsherred afdeling.

KORSØR-SKÆLSKØR
Torsdag den 19. maj kl. 16.45-20.00 i Super Bowl, Slagelse: Bowling. En times bowling, herefter spiser vi Wie-

HANDICAP NYT 2 - 2016 • 21

DET SKER I DHF
nerschnitzel med tilbehør. Pris kr. 249. Evt. kørsel i private
biler kr. 60. Senest tilmelding den 4. 5.
Torsdag den 23. juni kl. 16.00-23.00: Skt. Hans Aften.
Bustur med liftbus til De hvide svaner i Karrebæksminde.
Spisning og bål. Afgang fra Teglværksparken 60 i Korsør.
Tre retters menu samt kaffe og småkager. Pris kr. 440,
gæster kr. 540. Sidste tilmelding den 12. 6.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kirsten Rønhoff Hansen,
tlf. 58 19 60 79.

MIDTVEST
Torsdage den 19. maj og den 16. juni kl. 18.30-21.30 på
Teglvænget: Banko.
Lørdag den 18. juni: Tur til Mønsted Kalkgruber. Tilmelding senest den. 30. 5. på Bytoften 3 fra kl. 15-16 eller på
tlf. 61 36 91 76 til Edvard eller 61 67 09 93 til Jeanette.

ODENSE
Lørdag den 21. maj: Vi arbejder på en tur ud i det blå og se
på det grønne med spisning.
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 11. juni kl. 12.00-17.00, Øster Farimagsgade
2 i København: Sommertur til Botanisk Have. Vi mødes ved
indgangen kl. 12 til frokost på caféen ved Palmehuset. Derefter rundtur med guide. Der er gratis entré. Mad og drikke
for egen regning. Tag selv hjælper med, hvis du har behov.
Hjælpere for medlemmer af lokalafdelingen deltager gratis.
Kørsel dækkes; evt. samkørsel i hinandens biler. Aflyses
hvis vejret bliver dårligt. Tilmelding senest den 20. 5.
Fredag den 29. juli kl. 19.00-23.00 på Pottegården, Lyngvej 73 i Højby: Lars Lilholt koncert. Portene åbnes kl. 19.00,
koncerten starter kl. 20.00. Mulighed for at købe pølser,
drikkevarer mv. OBS: lille toiletrum med 90 cm. friplads ved
siden af lavt WC uden armstøtter. Pris for billet er ikke fastsat, men hjælper er gratis, hvis man har DH ledsagerkort.
Kørsel for egen regning, køb selv koncertbilletter. Tilmelding senest den 1. 7.
Torsdag den 18. august kl. 13.00-17.00, Nordre Beddingsvej 31 i Hundested: Sandskulpturer i Hundested. Turen arrangeres sammen med Holbæk afdeling. Frokost kl. 13 på
restaurant Røgeristen. Ikke handicaptoilet på spisestedet,
men på havnen 50 m. derfra. Efter frokost ser vi sandskulpturerne. Oplysninger om pris og kørsel ved tilmelding, da
turen muligvis vil blive støttet af SEAS-NVE. Tilmelding
senest den 1. 8.
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RØDOVRE
Torsdag den 14. april kl. 19.00 på Ørbygård: Stort bankospil.
Tirsdag den 3. maj: Udflugt til Sundby Sejlklub. Tilmelding nødvendig.
Tirsdag den 24. maj: Udflugt til Lyng Kro. Kun for medlemmer. Pris kr. 150 for borgere i Rødovre, kr. 200 for
andre. Tilmelding nødvendig.

SKAGEN
Mandage den 2., 9. og 23. maj kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.
Torsdag den 12. maj kl. 19.00-22.00: Bankospil.
Lørdag den 21. maj kl. 18.00-22.00: Afdelingen har 75 års
jubilæum. Der vil være tre retters menu, kaffe, småkager og
musik. Vin, øl, vand ad libitum. Pris kr. 150.
Torsdag den 26. maj kl. 19.30-23.00: Danseaften.
Pris kr. 70.
Søndag den 12. juni: Sommerudflugt. Pris kr. 250 for medlemmer, kr. 500 for ikke-medlemmer.
Til arrangementer med spisning skal tilmelding ske senest
fem dage før, tlf. 20 86 45 54.

SKIVE-VIBORG
Tirsdag den 3. maj kl. 13.00. Besøg på Handicare, Baggeskærvej 48 i Herning. Start fra aktivitetscenter Odgaardsvej
15 B, Skive: Vi samles i private biler kl. 13 og kører mod
Handicare, hvor vi skal være kl. 14. Kørsel koster kr. 50.
Hvis I selv kører, er arrangementet gratis. Handicare giver
kaffe. Tilmelding senest den 19. 4.
Tirsdag den 7. juni kl. 10.00 ved Aktivitetscenter Odgaardsvej 15 B i Skive: Udflugt til Thy Naturpark. Vi kører fra
mødestedet kl. 10. Pris kr. 200 for medlemmer, kr. 250 for
ikke-medlemmer. Prisen dækker middag, kaffe, og forhåbentlig en naturguide på en del af turen. Tilmelding senest
den 24. 5.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Lis Mortensen,
tlf. 24 82 56 31 med mindre andet er nævnt.

SLAGELSE/SORØ
Mandag den 2. maj: Banko med spisning.
Til- og afmelding skal altid ske til Aase, tlf. 26 21 70 02
eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

VESTFYNS FERIEKLUB
Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde i Vestfyns
Ferieklub tirsdag den 24 maj kl. 19. på Pilehaveskolen.
Stadionvej 10 i Assens. Man er kun stemmeberettiget
ved personligt fremmøde.
Tilmelding senest den 17. 5 til Lene, tlf, 24 66 56 88
eller mail rejselene56@gmail.com

VIPvikar byder respiratorbrugere
og deres familier velkommen

VIPvikar er fra 1. april valgt som primær leverandør af
hjælpere til respiratoriske børneordninger i Region
Midtjylland og Nordjylland, og er fra 1. maj valgt som
leverandør af faglærte ordninger i Region Hovedstaden.
Vi er glade for regionernes valg, og ser frem til et godt
og velfungerende samarbejde med Brugere, deres
familier og respirationscentre i de 3 regioner.
Læs mere på www.VIPvikar.dk

VIPvikar - når kvalitet er vigtig

Vordingborg • København • Århus • Aalborg
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ANN
AMSTERDAM, HOLLAND

INVAL

27. april – 2. maj
med morgenmad og fem gange aftensmad på hotellet. Alle
ANNONCER

REJSER
REJSER
Tyskland/Berlin

AMSTERDAM, HOLLAND

30.
27.maj-3.
april –juni
2. maj

Københavns afdeling arrangerer ferierejse til Berlin med
vores velkendte Grønne bus med Ulla som chauffør via
Gedser/Warnemünde.
Vi skal bo på Hotel Mondial, som er et firestjernet hotel
midt på Berlins hovedgade, den store boulevard Kurfürstendamm, tæt ved Bahnhof Zoo, shoppingtemplet KaDeWe
og et hav af andre indkøbs- og forlystelsesmuligheder.
Hotellet er indrettet i samarbejde med det tyske handicapforbund, og det har vundet priser og udmærkelser for
sin handicapegnede indretning. Der er handicapegnet
swimmingpool og to saunaer, som man kan køre ind i med
kørestol.
Hotellets komfort og udstyr er så overdådigt, at man kan
frygte, at folk helt glemmer at deltage i turens spændende
program.
Prisen for turen kr. 5.500 i delt dobbeltværelse. Ekstrapris
for enkeltværelse. Du kan allerede nu tilmelde dig turen til
Sven, tlf. 38 34 06 61.

REJSER

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august HOLLAND
AMSTERDAM,

Polen/Kolobrzeg

27.
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maj
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afdeling
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Korsør - Skælskør afdeling arrangerer bustur med Egons
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Busser. Ud- og hjemrejse via Gedser-Rostock. Pris pr. person
Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre
i dobbeltværelse kr. 4.625 (+ evt. afbestillingsforsikring, kr.
billetter
ogpr.
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person i enkeltværelse
kr. 5.300
(+ evt. afbese
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tlf. 58 19 60 79.

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-
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Fjernbetjent motor/
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INVAL
handle

Spanien/Mallorca
27. april – 2. maj

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge

køresto

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

kr. 138

10.-17. september

Himmerlands afdeling arrangerer ferierejse til Mallorca. Vi

sidespejle.
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Dinitrol
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Bravo Tours.
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fra Aalborg
Lufthavn.
Pris pr. person
kr.medfølger.
7.000. Opholdet
ersammenklappelig
med all-inclusive.
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and me
GPS/ telefon.
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-
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sidespe
RAB

40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
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Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten
Amputationskredsen indbyder til generalforsamling
den 4.
juni i SAHVAS
lokaler,
kr. 138.000 min.
Henvendelse
til Jens
Rathje, Maglelund
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.
Ellehammersvej 3, 6000 Kolding. Program for dagen er udsendt i Nyhedsbrev til alle medlemmer.
31 st. tv. 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 70 63, mobil

Indbydelse til generalforsamling i Amputationskredsen
Er du amputeret, men har du ikke fået invitation, så henvend dig til forbundet på 39 29 35 55.
-

ANN

køresto
ED
YH138
Nkr.

31 st. t
40 23le
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Brian H
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Oplys
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NYHED
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le

Brian H

fortalte

virksom
Oplys

dit med

med an
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Brug for hjælp
tlf. 49 1

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

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE:

Focus People kan overtage det ø

Focus People tilbyder også at hj
Alle forslag, som ønskes taget op og behandlet
på
1. Valg af dirigent
som afløsere.
RABATORDNINGER:
generalforsamlingens punkt 6, skal være Du
formanden
2. Valg af referent
behøver ikke bekymre dig om
administration i forbindelse med
i hænde senest fire uger, før generalforsamlingen
3. Valg af stemmetællere
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TIL
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D Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse
Eannelise-hansen@live.dk
YHat
eller
pr.medarbejdere
brevDET
tilgiver
Annelise
5. Forelæggelse
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tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.
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Focus People, Algade 67, 1. sal,
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DET SKER I DHF

REJSER
REJSER

ANNONCER

Tre stole til salg

Tyskland/Berlin

AMSTERDAM, HOLLAND

INVALIDEBIL
SÆLGES 410 med el-motor, købspris kr.
Pressalit brusebadestol

30.
27.juni-3.
april –juli
2. maj

Dansk Handicap Forbunds Aabenraa afdeling arrangerer
bustur til Berlin. Bussen er fra det norske firma Freedom
Express og er indrettet til kørestolsbrugere. Vi skal bo på
Scandic Potsdamer Platz.
Prisen er ca. kr. 4000 pr. person. Morgenmad er inkluderet
i prisen, det samme er tre gange frokost.
Tilmeldingsfristen er den 24. 5 til Poul Erik Bøgelund, tlf.
51 94 81 09. Program og indbetalingsoplysninger vil blive
tilsendt efter tilmelding.

sælges grundet dødsfald.
31.601 - sælgesInvalidebil
for kr. 15.000.
Fiat
Qubo,
1.
reg.kr.
nov.
2012.– 1,3
MJT for
Stol, Vela Tango 100E, købspris
12.825
sælges
kr. 6.400.

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

km.få9.500.
Kørestol Motus,lak,
brugt
gange,Fjernbetjent
købspris kr.motor/
13.750 –
sælges for kr. 6.800.
kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge
Stolene kan ses/afhentes
i Esbjerg.
(i depot - 500
kr. vedHenvendelse
afhentning). til
El
Lena Christensen,
20 10 43 50
eller påDinitrol besidespejle.
El-p-skive.tlf.
Fjernbetjent
bagklap.
email:certifikat
sommerhuset@mail.tele.dk.
handlet,
medfølger. Kran til sammenklappelig
kørestol fjernbetjent. Blue and me GPS/ telefon. Prisidé:

ANNONCER

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund

Sommerhus ved
40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
Bork Havn udlejes

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

Vinder Skrabelodder

-

Vores julekortsælger Kim solgte ved juletid skrabelodder i Lyngby Storcenter.

Sommerhus udlejes ved Bork Havn tæt ved Ringkøbing
Fjord og Vesterhavet. Huset er på 120m
RABATORDNINGER:

2

med tre sove-

værelser, to toiletter, spabad, stue, spisestue, køkken,

Skrabelods Lykkenummeret er 570721. Hvis du har det
nummer, så
henvend dig til forbundets hovedkontor
SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER
KRO
17.20.
– 23. august
tlf. 32 54 66
Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til
Slukefter Kro i Vojens.
Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre

Handicapegnet hus til
salg på det naturskønne
Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten
Rønhoff
Hansen,
tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.
Tuse
Næs

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelse kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.

Hvor: Udbyvej 45, Tuse Næs

entre og, terrasse. Gulvvarme og brændeovn, internet
RUSTBEHANLING TIL BILEN
og
tv
med
stor tv-pakke. Forflytningslift og badestol.
D
E
Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver
NYH
Huset er handicapegnet. Mange muligheder for udflug15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til medter i naturen og lystfiskeri. Lejepriser pr. uge: Januar
lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver
- april kr. 4850. Maj-august kr. 8000. September - deBrian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og
cember kr. 5500 – hertil skal lægges forbrug af vand, el
fortalte, at han fik ideen ved at kigge på arbejdet i naboog rengøring. Kontakt Darius Fisker Jensen
virksomheden, der indretter handicapbiler.
tlf. 24 40 05 47.
Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys
dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres
med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.

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

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

(halvøen lidt nord for Holbæk)
Kontakt: Sælges af Danbolig i Holbæk, tlf. 59 44 11 12
Pris: 1.375.000.
Ældre hus med højt til loftet og en nyere tilbygning bygget til en kørestolsbruger med stort badeværelse,
brede døre og nem udgang til haven. Huset er 184
m2. Ugeneret forhave og stor baghave med frugttræer,
frugtbuske, køkkenhave, drivhus, og alt er økologisk.

Farstrup hvilestol model plus multi 5040 med el-sædeløft, el-ryg, el-lang fodhviler samt oppustelig lændestøtte. Nakkepude og armbakker i brun læder – stel i
bøg. Stolen er som ny. Pris kr. 15.000.
(Købt i 2013 for 31.600). Henvendelse tlf. 40 16 09 78.

Brug for hjælp til din BPA ordning?

Stort badeværelse med gulvvarme samt to værelser.

Stort køkken i åben forbindelse med vinkelstue med

Meget god plejeseng
med luksus massagemadras sælges

Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.

brændeovn, et soveværelse og et badeværelse
medtilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere
Focus People
som afløsere.

nyt bruseområde. Endvidere er der et værelse
på 1.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,

administration
i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barselssal og et 70 m2 stort uudnyttet loft med
god taghøjde.
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.

Huset er nymalet udvendigt og stort set overalt indvendigt.

DET HANDLER OM TILLID!

Huset ligger midt i Udby - tæt på skole og supermarked
- 24 meter over havet og med to km til fjorden – tæt på
naturskønne områder.
Email: jansen@post10.tele.dk
56722_FP_ann.indd 1
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Arjo Highlighter – købt i Lynge – Vassingerød vej.
Nyprisen er kr. 45.000, og sengen er købt i december
2013. Der følger fuld vejledning med til sengen.

som ny og
kan
Focus People, Algade 67, 1.Sengen
sal, 5500erMiddelfart,
Tlf.:
22 leveres
333 112 til
I køber.
www.focus-people.dk
Kontakt Ulla Jørgensen, tlf. 61 78 40 96.
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for fysisk handicappede
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DATING
EVENT
v/ Danmarks nye og seriøse eventbaserede datingsite for fysisk handicappede

KOM MED TIL GRATIS DATING EVENT
v/ Danmarks nye og seriøse eventbaserede datingsite for fysisk handicappede

Alle handicappede, både syns/hørehandicap, muskelsvind, spastikere mv.
inviteres
hermed til GRATIS
speed dating event
i København,
i marts mv.
Alle handicappede,
både syns/hørehandicap,
muskelsvind,
spastikere
inviteres hermed til GRATIS speed dating event i København, i marts
Så nemt er det!
Alle handicappede, både syns/hørehandicap, muskelsvind, spastikere mv.
Såinviteres
nemt er hermed
det!
1. Meld dig
GRATIS til
indGRATIS
på www.Dateout.dk
speed dating event i København, i marts
- Du får 90 dages medlemskab kvit og frit
Nysgerrig?
1. Meld dig GRATIS ind på www.Dateout.dk
Så -nemt
Du fårer
90det!
dages medlemskab kvit og frit
Nysgerrig?
2. Gå ind på vores online kalender
Dateout er ikke som andre datingsider.
- Find derefter
et event
kaldet
GRATIS SPEED
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på www.Dateout.dk
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SPEED
DATING og tilmeld dig
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MødGå
opind
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angivne
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og dato
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online
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3. Mød- Find
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Du kan altså
– gennem
DATING
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i gang med at date, samt møde nye og
Du kan altså – gennem tre enkle trin – komme
spændende
mennesker!
Mød
opatpå den
og dato nye og
i gang3. med
date,angivne
samt tidmøde
spændende mennesker!
Du kan altså – gennem tre enkle trin – komme
OMi Dateout
gang med at date, samt møde nye og
spændende
OM Dateout mennesker!

• Altid mange typer events
•• Nem
og overskuelig
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DET SKER I DHF
BRUG VISO

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

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

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

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

RÅDGIVNING
FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

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

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

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

✁
Kontingent 2016
Enlige
Ægtepar/Samboende

SÅDAN MELDER DU DIG IND

INDMELDINGSKORT

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

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

Gå på hjemmesiden

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

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

Navn:
Adresse:

Ring til os

Postnr./By

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

Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

✁

(underskrift af det nye medlem)

310 kr.
465 kr.

DANSK HANDICAPDAG

Tekst af Bente Rødsgaard

Dansk Handicapdag
– festlig som altid

Foto: Esther Mauck Dyrby

Dansk Handicapdag er en festdag, hvor der både
er plads til politiske markeringer, men også til at
feste.
Region hovedstaden markerede dagen i Poppelhuset i Hundested. Her var både taler fra kommunalpolitikere og fra landsformand Susanne
Olsen. Der var også underholdning fx gav en
gruppe lokale børn opvisning i folkedans. Dagen
var vellykket, og snakken gik lystigt ved bordene
med de mange gæster.
Region Sjælland havde også en dejlig dag i
Herlufmaglehallen, og de havde besøg af en
gruppe lokale linedansere, som underholdt.
Redaktionen takker for de billeder, som vi har
modtaget fra arrangementerne.
Børn viste deres kunnen i folkedans.

DEBAT

Kommentarer til brokkerier
Åh, jeg bliver så ked af det, når folk brokker sig over,
at mennesker uden handicap bruger handicaptoilettet, eller at der står en barnevogn på bussens kørestolsplads.
For mig er et handicaptoilet ikke et toilet, der
udelukkende må bruges af kørestolsbrugere. Handicaptoilet-skiltet viser blot, at her er et toilet, der er
egnet for mennesker med handicap og kørestol.
På samme måde har jeg det med ”kørestolspladsen” i bussen: der er gjort plads til, at jeg kan komme
med bussen, men det betyder jo ikke, at der automatisk er plads i bussen, og at ingen andre må benytte
pladsen.
Vi skal ikke forfordeles på grund af vores handicap,
men hvis der ikke er plads i bussen, – ja, så er der
ikke plads! Og så er det lige meget, om du kommer
med en barnevogn, rollator, fire kæmpe kufferter eller en kørestol.
Det er muligt, at forbundet har en helt anden holdning, og at jeg står ret alene med den holdning, men
hvis vi mennesker med handicap gerne vil ses som

ligeværdige borgere i verden, dur det ikke, at vi påberåber os fordele som i bund og grund er unødvendig.
Jeg kan lige så godt som alle andre stå i kø ved
toilettet eller være nødt til at vente på næste bus.
I bund og grund handler det om livsindstilling:
Du vælger selv, om du vil have ja- eller nej-hatten
på, når du færdes i livet. Du kan brokke dig over, at
hver fjerde frisør ligger på anden sal, eller du kan
være glad for at tre ud af fire er tilgængelige.
Ja, - vi kan hurtig blive enige om, at alt burde være
tilgængeligt, men indtil det bliver en realitet, kan vi
vælge at sætte os i hjørnet, brokke os og synes det
er synd.
Jeg vælger at leve, elske, danse, le og kæmpe med
livet som alle andre.
Marie-Louise Hahn
PS. Hvis du tror, jeg ikke vil kæmpe med næb og klør
for bedre tilgængelighed, har du misforstået, hvad
jeg mener.
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PORTRÆT

Foto: Jes Klein

Tekst af Mads Stampe

Jes Kleins seneste projekt involverer en masse vand og en pontonbåd,
der er tilgængelig for alle uanset udfordringer og hjælpemidler.

Idemager og
entreprenør i kørestol
Jes Klein fra Silkeborg er en mand fuld af gode idéer, som han ikke er bleg for at føre
ud i livet. Det har ført ham fra kørestolen over bådbygning og videre ind i en drøm om
at ændre Danmark fra allerhøjeste sted

”H

VIS JEG KAN overleve det
her, kan jeg klare alt.”
Året er 1984, Jes Klein fra
Silkeborg arbejder som
kogleplukker for Statsskovene i
byen. Det har han gjort i syv uger.
Året før har han færdiggjort en
uddannelse som blikkenslager og
rørlægger, men jobbet som kogleplukker passer ham bedre på dette
tidspunkt i hans liv.

Dagen der ændrede alt
Men en dag i 1984 ændrer alt sig.
Citatet ovenfor bliver en livsfilosofi, som Jes Klein stadig husker og
lever efter den dag i dag. Ordene
blev sagt umiddelbart efter, at han
har ramt jorden efter et fald på ni
meter fra en trætop. Kort tid efter
gik han ud som et lys, og der skulle
gå det meste af et år, før Jes Klein
kunne udskrives fra det, der i dag
går under navnet Vestdansk Center
for Rygmarvsskade.
30 • HANDICAP NYT 2 - 2016

”Jeg havde brækket knogler i
det meste af min krop, og hjerte
og lunger var klappet sammen. Jeg
overlevede noget, man normalt
ville dø af,” konstaterer Jes Klein,
der i dag sidder i kørestol på grund
af den rygmarvsskade, han pådrog
sig efter faldet.

Når modgang bliver
til medgang
Og faldet blev i sandhed livsforandrende. Planerne om at overtage
sin fars firma røg med gangfunktionen; det samme gjorde planerne
om at tage en række håndværksuddannelser, så han i sidste ende
ville kunne klare alle dele i en
byggeproces selv. Intet skulle altså
blive, som Jes havde tænkt det –
og alligevel blev det præcis, som
han havde håbet på.
For selvom ryghvirvlerne ikke
holdt til den voldsomme belastning, som faldet afstedkom, så led

Jes Kleins evige drive og idérigdom
ingen nød. Og det mærker man tydeligt, når man taler med ham.
”Lev livet. Bare fordi du har en
kørestol på numsen, så slutter livet ikke. Det må man lære at leve
med,” konstaterer Jes Klein stålfast.

Projektmager og
kørestolsudvikler
Siden Jes Klein rejste sig fra sygesengen og satte sig i en kørestol,
har han arbejdet målrettet på at
gøre sit eget og andre kørestolsbrugeres liv lettere. Hvis ikke det
findes, konstaterer han, så laver
han det.
Det har ind til nu givet ham en
lang karriere inden for kørestolsbranchen, hvor han har været med
til at bygge og udvikle kørestole.
Han finder sig ikke i, at hans liv
skal være mere besværligt end alle
andres, blot fordi han sidder i kørestol. For selvom han ind i mellem

er vred på sin kørestol, så er han
ikke i tvivl om, at det er på grund
af kørestolen, at han kan have det
liv, han har.
”Uden den ville jeg virkelig være
handicappet,” siger han, mens han
viser billederne af sit seneste projekt: Klein Ponton Boat. Det er, kort
sagt, specialbyggede både, som er
fuldt tilgængelige uanset hvilke
hjælpemidler, man bruger.

Bådprojekt og et bedre liv
Dermed passer Jes Kleins seneste
påfund som hånd i handske med
alt andet, han har beskæftiget sig
med siden ulykken. Han ser ingen
barrierer for at have et liv som alle
andre, men hvis omgivelserne alligevel står i vejen for det liv, han
ønsker sig, så ændrer han dem,
så de passer til det liv, han kunne
tænke sig.
Han har allerede solgt sin første
båd, og HandicapNYT præsenteres for et skelet af en prototype
af endnu en, som ligger på hans
værksted i den nordlige del af
Silkeborg. Værkstedet har han
lejet for et par måneder siden, og
skelettet til båd nummer to er en
videreudvikling af en model, som
han fik bygget ud fra en idé og et
par stregtegninger.

”Jeg er meget visuel, og det fungerer ikke for mig, hvis jeg ikke kan
se det foran mig. Det er ikke nok
for mig med en tegning,” siger han,
mens han viser båden frem.
Og derfor valgte han at skyde
en større sum af sine egne penge
i projektet, allerede inden han
overhovedet var klar over, om det
kunne holde vand. Denne risikovillighed kommer samme sted fra,
som mange af hans idéer: ønsket
om at hjælpe andre til et bedre og
rigere liv.
”Hvis man har en god idé, så er
det bare med at komme i gang.
Der er ingen undskyldninger for
ikke at gøre det. Hvis idéen giver
overskud, så får vi en løn, men jeg
skal ikke have meget med herfra.
Jeg bor godt, jeg har en sød familie,
gode venner, og jeg får mad hver
dag. Jeg har ikke brug for mere,”
fortæller Jes Klein og viser tegninger over et landsted lidt uden for
byen, som han håber, han en dag
får fingrene i.

Et politisk projekt
”Det her sted, det er min største
drøm. Jeg vil opbygge et sted, en
forlystelsespark, hvor man kan
komme som familie med sit barn
med handicap og have det godt og

Privatfoto

Foto: Mads Stampe
Jes Klein fortæller passioneret om sine pontonbåde, som han forventer sig meget af.
Her står han foran en endnu ikke færdigbygget prototype.

Jes Klein er glad for søerne ved Silkeborg.

sjovt. Alle skal kunne deltage uden
begrænsning. Et eventuelt overskud fra mine idéer skal gå til sådan et sted,” konstaterer Jes Klein.
Han fortæller, at stedet skal ejes,
styres og ledes af mennesker med
handicap, og at det skal være bundet op på fleksjobbere. For, som
han siger, Danmark skal opdage,
at mennesker med handicap er et
aktiv for samfundet.
Og netop som han siger det, viser han glimt af noget af det, som
fremtiden måske bringer for ham:
et politisk projekt, som han vil tage
hele vejen til Christiansborg, hvis
vælgerne giver ham lov. Til at starte
med vil han forsøge at komme i det
lokale byråd i Silkeborg.
”I disse år oplever vi stort set
ikke andet end nedskæringer på
det sociale område, og kontanthjælpsloftet ser ud til at ramme
den gruppe, som jeg selv tilhører,
hårdt. Jeg vil gerne være med til
at påvirke udviklingen i en anden
retning,” slutter Jes Klein.
Jes Klein deltager i Health and
Rehabmessen den 10.- 12. maj i
Bellacentret i København, hvor du
kan se hans nyeste båd og evt. tale
med ham om design af både, som
man kan få indrettet efter individuelle behov. n
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FLEXJOB

Tekst og foto af Mads Stampe

FLEKSJOB
TIL SALG
Odense Kommune har på et år næsten
fordoblet det gennemsnitlige antal fleksjob,
som er blevet etableret pr. måned i kommunen.
Nytænkning har banet vejen for succes

K

LOKKEN ER 8.30 og HandicapNyt ankommer til Odense Kommunes fleksjobafsnit
for at møde fleksjobkonsulent Henrik Køppe. Dagens program

er, at vi skal træffe en gårdejer, der
har brug for hjælp samt besøge en
slagterbutik, hvor en person har fået
fleksjob.

Et forsøg, der greb om sig
Det hele startede med en finanslovsbevilling til landets kommuner
i 2012 til brug for året efter, som

blandt andet forpligtede landets
kommuner til at ansætte mindst
to såkaldte fleksjobambassadører,
som ifølge Finanslovsaftalen for
2013 mellem regeringen og Enhedslisten skulle ”skabe en kontakt
mellem virksomheder og ledige
fleksjobbere og via opsøgende og
oplysende arbejde overfor virksomhederne bidrage til, at også
personer, der kun kan arbejde få
timer om ugen, ansættes og fastholdes i fleksjob”.
Hvilken baggrund disse fleksjobambassadører skulle have,
og hvordan selve arbejdet skulle
foregå var ikke udspecificeret i
finansloven. Nogle kommuner
har fx oprettet hjemmesider, hvor
fleksjobsøgende kan matches med
virksomheder. I Odense Kommune
valgte man, at én af disse fleksjobambassadører skulle være Henrik
Køppen, som kom fra et job som
annoncesælger på den lokale avis
Fyens Stiftstidende. Hans ambassadørkollega, kommer også fra et job
som sælger i det private erhvervsliv.

Henrik Køppen sidder i sin bil som så
mange gange før. Som altid håber han på,
at hans tur rundt i kommunen i dag vil
kaste endnu et fleksjob af sig.

Hong fra Vietnam
har fået sit arbejdsliv
tilbage efter hjælp
fra Henrik Køppen og
Odense Kommune.
Hun arbejder i den
lokale slagter tre
timer om dagen mandag til fredag.
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En vigtig opgave
”Som udgangspunkt skal jeg ikke
have nogen borgere tilknyttet hos
mig. Jeg kender selvfølgelig de
mennesker, vi har med at gøre, men
det er ikke mig, der følger dem i
den tid, de er hos os. Jeg kører i
stedet meget ud af huset,” siger
Henrik Køppen.
Hans kollegaer i det kontor, han
sidder i, følger hver ca. 50 borgere,
som er henvist til fleksjob. En del
af dem er i praktik, mens andre
endnu ikke har fundet det job, som
fleksjobkonsulenterne arbejder for
at finde til dem.
Og i det arbejde er Henrik Køppen og hans kollega vigtige. Det er
deres fortjeneste, at mange allerede er i praktik.
Og det er en god ting, for vejen
til et fleksjob i Odense Kommune
går ofte gennem praktikken. Det
handler om at se hinanden an, og
se om man kan få det til at fungere
med de specielle hensyn, der ofte
skal tages, fortæller Henrik Køppen.
”Jeg vil tro, at ud af seks praktikker bliver fire til fleksjob, så der er
ingen tvivl om, at vi laver praktikkerne for jobbets skyld. Det er ikke
for sjov, eller blot for aktiveringens
skyld,” konstaterer han.

Fra praktik til job
Vi forlader kontoret. Henrik sætter
sig ind i bilen og så starter vi køreturen. Første stop er Slagteren i Rosengårdscenteret. Her møder vi Tuyet Hong Truong, kaldet Hong. Hun
er fra Vietnam, men hun har boet
i Danmark i mange år. For knapt et
halvt år siden skaffede Henrik Køppen en plads til hende hos slagteren, som han kendte fra sin tid som
sælger for Fyens Stiftstidende.
”Jeg kendte ham og derfor kunne
vi hurtigt blive enige om at etablere
en praktikperiode. Det blev sidenhen til et fleksjob, og Hong har været her siden da,” siger han.
Hong blev tildelt fleksjob efter ti
år i rengøringsbranchen, som endte

FAKTA
Odense Kommune har siden ansættelsen af Henrik Køppen tæt på fordoblet antallet af fleksjob i kommunen. Fra et gennemsnit på 24 etablerede fleksjob om måneden i 2014 til et gennemsnit på 41 om måneden
i 2015. Dertil kommer en lang række praktikker, som dog af den ene
eller den anden grund ikke er blevet til fleksjob. I Kommunen er man
overbevist om, at en bedre udnyttelse af kompetencerne, og herunder
ansættelsen af profiler som Henrik Køppens, kan tilskrives succesen.

med at ødelægge hendes ryg og
skuldre.

Sorg er vendt til glæde
”Jeg fik at vide, at jeg ikke kunne
arbejde. Da de sagde det, begyndte
jeg at græde,” fortæller Hong med
vietnamesisk accent, som gør, at
man ind i mellem skal lytte ekstra
godt efter.
Hun kommer tre timer hver dag,
hvor hun skærer grøntsager til butikkens salatbar, og ligeså ulykkelig
som hun var, da hun fik at vide, at
hendes arbejdsliv var slut, ligeså
oprigtigt glad kan man se, at hun er
i dag. Og netop dét gør indtryk på
Henrik Køppen.
”Det er fantastisk at se, hvad det
har betydet for hende. Der er ikke
ret mange, der vil gå til opgaven
med den glæde, som hun gør. Det
gør mig glad, og det bekræfter mig
i, at vi gør noget rigtigt,” siger han,
inden vi siger farvel til Hong og
slagtermesteren.

Visit hos landmand
Vi vender nu næsen mod en
arbejdsgiver, som har taget
kontakt til kommunen med et
tilbud om et muligt fleksjob,
men han vil dog gerne høre
mere om, hvad det kræver, at få
det besat.
Arbejdsgiveren er en landmand
med 400 søer i stalden. På vejen
fortæller Henrik, at placeringen kan
være en udfordring, da der ikke er
noget offentlig transport i nærheden.
”Det betyder, at et eventuelt

match skal have en bil. Det kan jo
ikke nytte noget, at borgeren skal
bruge flere timer på at komme frem
og tilbage på arbejde hver dag, så
al energi er brugt, når han møder,”
fortæller han.

Et svært match
– men ikke umuligt
Ude på gården spørger Henrik Køppen ind til jobbet, hvilke opgaver,
der er, hvor mange timer, hvad tid
på dagen og andre ting, så han kan
spore sig ind på den profil, som
landmanden søger. Det er hårdt fysisk arbejde, og man skal, som landmanden udtrykker det, ikke være
bange for at få lort på fingrene.
Efter samtalen er alle tilfredse.
Henrik fik et muligt fleksjob med
sig hjem, og nu er det så spørgsmålet, om han i samarbejde med
sine kollegaer kan finde den rigtige
kandidat.
”Det bliver svært, men vi gør forsøget,” konstaterer Henrik Køppen,
inden turen tilbage mod byen. n

Henrik Køppen har fået endnu et
muligt fleksjob i tasken. Nu er opgaven at finde den rette kandidat.
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RETSIKKERHEDSSPILLET

Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Forældre til børn med handicap spillede Retssikkerhedsspillet på deres landsmøde.

Forældrekredsen spillede
Retsikkerhedsspillet
Stemningen var god, da Forældrekredsen i Dansk Handicap Forbund spillede
Retssikkerhedspillet som nogle af de første. Spillet er netop udgivet og klar til salg

P

Å FORÆLDREKREDSENS
LANDSMØDE den 13. marts
dystede veloplagte forældre mod hinanden på to
hold i Retssikkerhedspillet, som er
et klassisk brætspil med en terning
og kort med spørgsmål og svar.
Afdelingsleder i Dansk Handicap
Forbund Jeppe Kerckhoffs, som
står bag spillet, forklarede, at ideen
til spillet var opstået på et bisidderkursus. Og når man spiller det,
lærer deltagerne mange begreber
og på en mere underholdende
måde, end hvis man bare lytter til
en oplægsholder.
Efter en kort introduktion af reglerne, som naturligvis også er i spilleæsken, gik forældrene i gang.
Og hurtigt opstod der glade grin,
fx når man trak kortet: ”Du har fået
medhold i din ankesag – ryk fem
felter frem”. Færre smil når nogen
endte på et rødt felt, fordi sagen
var gået i hårdknude, og holdet
måtte vente en omgang med at slå
med terningen.
Der opstod hurtigt gode diskussioner på de to hold. Der var spørgsmål om juridisk lovhjemmel i afslag
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på ansøgninger. Et andet spørgsmål
lød: Hvad er en principafgørelse?
Der var også spørgsmål om FNs
handicapkonvention.
På hvert kort med spørgsmål er
der flere svarmuligheder, men kun
et svar er korrekt. Selve svaret står

i bunden af kortet, så den, der læser spørgsmålet op for sin modspiller, kan samtidigt se svaret.
Da spillet var ovre, var der stor
tilfredshed med legen, og en deltager købte på stedet to spil; ét af
dem til brug i sin lokalafdeling. n

FAKTA OM RETSSIKKERHEDSSPILLET
Hvem henvender spillet sig til?
Spillet henvender sig til alle med interesse for retssikkerheds- og handicapområdet.
Hvad er formålet?
Som spiller skal man forestille sig, at man er en borger, som skal finde vej
igennem systemet og helst opnå den støtte, som er nødvendig, og som er
årsag til, at man har henvendt sig til kommunen. Man vil opleve, at man undervejs støder på forhindringer, og måske går sagen helt i hårdknude.
Spørgsmålene tvinger deltagerne til at forholde sig til forskellige retskilder
og forskellige aspekter af borgerens rettigheder. Måske finder man endda
svar på spørgsmålene, som man er uenige i eller har en anden vinkel på.
Det er helt fint, for det vigtigste formål med spillet er at få diskuteret rettighederne og få mere viden om dem, end man som udgangspunkt havde, før
spillet gik i gang.
Hvad koster det?
Spillet koster kr. 399 og kan købes ved henvendelse til Dansk Handicap Forbunds hovedkontor på tlf. 39 29 35 55.

ULAND

Tekst af Henry Lind

Efter 26 år med støtte fra
Dansk Handicap Forbund må
den nicaraguanske handicapbevægelse klare sig selv
Den 1. februar var det definitivt slut
med støtte fra Dansk Handicap Forbund (DHF) til den nicaraguanske
handicapbevægelse. Det er første
gang, at DHF trækker sig ud af et
land, der er blevet støttet.

Vemod og glæde
”Det er både vemodigt og glædeligt,” siger Ulla Trøjmer, der var med
til det afsluttende møde i Nicaragua
mellem partnerne fra Nicaragua,
Honduras og Bolivia. ”Vemodigt for-

Arkivfoto

En æra er slut
di vi skal sige farvel til mange gode
venner, og fordi vi som DHF'ere har
haft så mange gode oplevelser i
Nicaragua gennem tiden, men samtidigt glædeligt, fordi vi har nået det
vi ville, nemlig en stærk, forenet og
demokratisk handicapbevægelse.”

Støtte til opbygning
Forbundet har gennem de sidste
mange år støttet opbygningen af
forskellige handicaporganisationer
i Nicaragua og deres kapacitet til
at lave rettighedsarbejde, men de
sidste tre år har kun paraplyorganisationen FECONORI fået støtte.
På sit ophold i Nicaragua talte Ulla
Trøjmer med nogle af de forskellige
organisationer, der tidligere har fået
støtte af forbundet ”Det er utroligt

dejligt at høre at syv ud af otte organisationer, der blev støttet af DHF,
klarer sig rigtigt godt ved egen hjælp.
Dansk Handicap forbund har netop fået bevilget et program på 24
millioner kr. over fire år til at støtte
handicapbevægelserne i Bolivia og
Honduras.

topmoderne
og helt
nyrenoverede
huse

Førsteklasses Pinseferie
Fredag den 13. maj - mandag den 16. maj 2016
Fredag til mandag for op til 5 personer kr. 2.185,-

Sommerhøjskole i uge 25
1 uges ophold i feriehus krydret med fælles aktiviteter som traditionen tro indeholder solskinsøl på badebroen (fuld tilgængelighed), kreativitet i fællesbygningen, hygge og samvær.
Pris for en uge for op til 5 personer kr. 6.230,Se mere på www.dronningensferieby.dk
Dronningens Ferieby 1
DK-8500 Grenaa
Telefon +45 87 58 36 50
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.
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UDFLUGTSTIPS

Af Bente Rødsgaard

HORSENS KUNSTMUSEUM

Udflugtstips til
Danmarksferien
Rundt om i landet ligger små finurlige steder.
HandicapNYT giver tips til tilgængelige steder
for kørestolsbrugere

Pressefoto:VejleMuseerne – Kunstmuseet.

De ældre bygninger er
ved hjælp af en tilbygning
blevet gjort tilgængelig.

Museet rummer guldalderkunst og
værker fra 1900-tallet samt nutidig
og eksperimenterende kunst især
fra perioden efter 1980. Når museet køber kunst, så har det satset
på at købe mange værker af enkelte
kunstnere i stedet for af købe få
værker af mange forskellige kunst-

VEJLE KUNSTMUSEUM
VejleMuseerne – Kunstmuseet består af tre bygninger, to ældre murstensbygninger og en stor tilbygning fra 2006. Samlingen består af
tegninger, grafik og malerier fx fra
Guldalderen. De fleste værker er
fra efter 1900, og der er også enkelte skulpturer.
Ved at opføre en ny tilbygning
er den ældre del af museet gjort
tilgængeligt, og det har skabt vidt
forskellige udstillingsrum lige fra
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små rum til store højloftede rum.
På museet er der skiftende særudstillinger. Museet er i fire plan,
og der er via elevator etableret
niveaufri adgang til alle fire plan,
dog er der et enkelt sted i museet
en noget stejl rampe. Det er muligt
at låne en kørestol på stedet. Der
er museumsbutik og mulighed for
at købe te og kaffe. Der er gratis
entre.

På Heerup museet i Rødovre kan
ns
du opleve udstillingen ”Fantasie
juni.
Magt” indtil 19.

Pressefoto.

VERDENSKORTET VED
KLEJTRUP SØ

Horsens Kunst museum er tilgængeligt. Udenfor museet står Bjørn
Nørgaards skulptur: Menneskemuren.
Indenfor udstiller en anden Nørgaard,
nemlig Lars Nørgaard indtil 8. maj.

nere. Denne indsamlingspolitik
betyder, at museet rummer mange værker af Michael Kvium, Erik
A. Frandsen, Nina Sten-Knudsen,
Lars Nørgaard og Christian Lemmerz. Men museet har også
enkelte værker af udenlandske
kunstnere.

Selve museet er tilgængeligt
og rummer også en café. Der
er ofte særudstillinger. Lige for
tiden af maleren Lars Nørgaard,
som mange medlemmer kender,
da Dansk Handicap Forbund sælger litografier af ham.

Pressefoto.

HEERUP MUSEET I RØDOVRE
Kunstneren Henry Heerup (1907 1993) skabte størstedelen af sin kunst
i Rødovre i sit atelier og sin have, hvor
han kreerede sine fantasifulde malerier
og skulpturer.
I 2000 fik kunstneren Henry Heerup
sit eget lille museum i Rødovre tæt på
København. Museet viser et udsnit af
hans værker, men der er også ofte særudstillinger.
Indtil den 19. juni kan du opleve
særudstillingen ”Fantasiens Kraft” med
værker af ham og kunstnerkollegaen
Herman Stilling (1925 - 1996).
De voksede begge op på Nørrebro i
København dog med 20 års mellemrum.
Og de var begge interesseret i at skabe
kunst til den brede befolkning. Museet
er lille og tilgængeligt for kørestolsbrugere, der er en lille butik og et handicaptoilet.

Aftenstemning på Verdenskortet.

Mange mennesker er fascineret af
at se på kort. I Jylland kan man opleve et noget specielt kort, nemlig:
Verdenskortet ved Klejtrup Sø, hvor
man kan opleve hele verdenen
som et stort udbredt atlas i græs
og sten.
Verdenskortet er bygget af
dansk-amerikaneren Søren Poulsen
i årene 1944-69. Søren Poulsen
blev født i 1888 i Danmark, og
efter en tid i Amerika vendte han
hjem og overtog sit barndomshjem
ved Klejtrup Sø.
Ifølge historien dukkede en sten
op ved søen, der mindede ham
meget om Jylland, og den sten gav
ham ideen til at skabe sit eget verdenskort med primitive midler.
I dag er stedet et udflugtsmål for
hele familien, der er to restauranter, mulighed for at spise medbragt
mad, grill i parken og legemuligheder for børn.
Bygningerne er tilgængelige og i
et plan, og der er to handicaptoiletter. Ét ved hver restaurant. I parken
er der flisegange og græsplæne.
Enkelte steder kan kørestolsbrugere ikke komme fx i udkigstårnet.
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HANDICAPPOLITIK

Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs Pressefoto: Thorkild Jensen

Billedkunstneren Rasmus Larsen malede friser i vandrehallen på Christiansborg i årene 1918-1921.
De mange ordsprog fungerer som sjove kommentarer i det politiske liv.

Handicappolitiske
fokuspunkter i 2016
Det bliver et travlt forår
for forbundets Social- og
Arbejdsmarkedspolitisk
Udvalg (SAPU). Mange møder venter med ordførere
i Folketinget for at drøfte
handicappolitik
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Politiske visioner
Når man arbejder med handicappolitik, så er det vigtigt at have fokus
på de udfordringer, som medlemmerne støder på i hverdagen. Og
det er vigtigt at være enige om,
hvilke visioner og hvilken retning
forbundets politik skal følge.
Social- og Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg (SAPU) har netop afsluttet en proces omkring formulering
af forbundets grundlæggende
politiske visioner. Udvalget har
kontakt til medlemmer fra hele lan-

det og har brugt deres viden til at
formulere forbundets visioner på
områder som økonomi, bolig, mobilitet, uddannelse, arbejde, fritidsog kulturliv, familieliv, sundhed og
retssikkerhed.
Disse visioner udgør et vigtigt
afsæt, når vi i det daglige skal formulere forbundets politik i høringssvar og over for landspolitikerne,
men de kan også anvendes som
inspiration for alle de tillidsvalgte,
som arbejder lokalpolitisk. Visionerne kan ses på forbundets hjem-

meside under overskriften ’Politiske visioner’.

Årets mærkesager
Social- og indenrigsminister Karen
Ellemann har varslet en revision
af serviceloven, og vi forventer at
se meget af det samme, som blev
præsenteret ved det sidste lovforslag, som den daværende socialminister Manu Sareen, efter massivt
pres fra mange handicaporganisationer, valgte at tage af bordet i
sidste øjeblik.
Vi tror på, at man kan forenkle
dele af serviceloven; for eksempel
den meget bureaukratiske § 100
om merudgifter.
Forbundets fokus bliver først og
fremmest at fastholde princippet
om, at alle har ret til en individuel
vurdering, og vi vil aktivt arbejde
for, at man ikke placerer borgerne
i kasser. Serviceloven skal ligesom
i dag være en værktøjskasse, som
kan bruges til at sammensætte den
helt rigtige hjælp til den enkelte,
og klageretten skal være mindst
lige så god, som den er i dag.
En succesfuld forenkling af serviceloven kræver inddragelse af os,
som lever med og er afhængige af
den i hverdagen. Danske Handicaporganisationer (DH) er denne gang
inviteret til et tæt samarbejde om
processen, hvor Dansk Handicap
Forbund leverer inputs til forhandlerne.

kan bruge i vores politiske arbejde.
Projektet vil skabe et stærkt fundament for kommende projekter, hvor
vi ønsker at hjælpe flere i job.
Herudover har vi i øjeblikket et
stort fokus på de problemer, som
har vist sig i kølvandet på reformen
af førtidspension og fleksjob. Det
er ikke alle, som kan komme ud på
arbejdsmarkedet, og alt for mange
mennesker er havnet i situationer,
hvor de er fanget imellem to stole.
De er for syge til at arbejde, men
de kan ikke komme i betragtning
til førtidspension. Der er derfor et
stort behov for, at der igen bliver

set nærmere på snitfladerne imellem fleksjob, førtidspension og
andre ydelser.

Politiske møder
I foråret sætter vi spot på vores
politiske udfordringer gennem et
dialogmøde med Kommunernes
Landsforening (KL) samt møder
med i alt otte politiske ordførere på
Christiansborg.
Endelig følger vi op med deltagelse i Folkemødet, hvor temaet for
vores deltagelse er, at det betaler
sig at investere i mennesker. n

”En succesfuld forenkling af serviceloven kræver inddragelse af os, som
lever med og er afhængige af den i
hverdagen.”

Job og beskæftigelse
Beskæftigelsesområdet er også
højt prioriteret i øjeblikket. Forbundets Projekt ’Fjern barriererne’ er et
samarbejde med de store arbejdsgiverorganisationer, virksomheder,
jobcentre med flere. Her afdækker
vi de barrierer, som gør, at nogle
virksomheder kan være tilbageholdende med at ansætte mennesker
med handicap.
Projektet vil dels påvirke virksomhederne, men det vil også give
os meget konkret viden, som vi

De brede gange på Christiansborg vil snart opleve gæster fra Dansk Handicap Forbund.
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TILGÆNGELIGHED

Af Bente Rødsgaard Illustration: Datagraf Communications

Hvordan kommer man
af og på S-toget, hvis
man er kørestolsbruger?
DSB og Dansk Handicap Forbund giver gode råd

D

ANSK HANDICAP
FORBUND har holdt møde
med repræsentanter
fra DSB om S-tog for i
fællesskab at repetere reglerne om
at komme af og på S-tog, når man
sidder i kørestol
Anledningen er, at DSB her i foråret sætter fokus på tilgængelighed
fx på deres eget intranet. Mødet
mundede ud i denne tekst, som er

De

4

sendt ud til DSB-medarbejderne.
Vi bringer samme tekst, da forår er
rejsetid, og mange besøger hovedstadsområdet fra hele landet.

Spilleregler gør det nemmere at rejse med S-tog
DSB og Dansk Handicap Forbund er
gået sammen for at udbygge samarbejdet mellem kørestolsbrugere og
S-togenes lokomotivførere.

Det skal være nemt og enkelt at
rejse med DSB. Også når man sidder i en kørestol. Derfor er DSB og
Dansk Handicap Forbund i løbende
dialog om at sikre den bedste rejse
for fysisk udfordrede rejsende.
Det seneste resultat af det intense samarbejde er fire spilleregler
for rejser med S-tog, som både lokomotivførere og kørestolsbrugere
skal huske på. n

spilleregler for bedre rejser med S-tog

1.
 EN FORRESTE VOGN
D
I TOGETS KØRSELSRETNING
Når S-toget ankommer, er det vigtigt, at kørestolsbrugere holder ud for den forreste vogn i togets
kørselsretning, fordi kørestolsrampen befinder sig i
den forreste vogn. S-togets længde – 2, 4, 6 eller 8
vogne – er angivet på informationsskærmene under
perrontaget. Desuden illustrerer standsningsmærkerne ved sporet, hvor den forreste vogn i toget
holder.

2. 

SØG ØJENKONTAKT
VED PÅSTIGNING
Et godt råd til kørestolsbrugere og lokomotivførere er, at de søger øjenkontakt, så begge parter er
opmærksomme på, at der er brug for assistance til
rampen ved påstigningen. Det er vigtigt, at kunden
ved påstigning fortæller, hvilken station hun ønsker
at stige af på, så lokomotivføreren ved, at der er brug
for assistance. Har parterne glemt at aftale, hvilken
station som kunden ønsker at stige af på, er der ved
rampen en knap, som kunden kan trykke på for at få
kontakt med lokomotivføreren og aftale nærmere.

40 • HANDICAP NYT 2 - 2016

Det er let at køre med S-tog,
hvis man kender reglerne.

3. 

4.

ER TOGET OVERBELAGT,
MÅ KUNDEN VENTE PÅ NÆSTE TOG

SKRIV TIL OS HVIS DER ER
NOGET, VI KAN GØRE BEDRE

I alle flexarealer er der markeret et felt, hvor kunder i
kørestol kan holde på rejsen. Hvis flexarealet er fyldt
op af cykler og barnevogne, er det også tilladt at holde
i indgangspartiet - men bag den røde streg, der markerer flugtvejene i toget. Kunder i kørestol kan som
andre kunder komme ud for, at det ikke er muligt at
stige på toget på grund af overbelægning. I sådanne
tilfælde, der typisk optræder i forbindelse med forsinkelser, er det nødvendigt, at kunderne venter på næste

Der kan opstå situationer, hvor kunder føler sig
dårligt behandlet. Sådanne situationer opstår typisk i forbindelse med mangelfuld kommunikation
mellem kunde og lokomotivfører. Dansk Handicap
Forbund og DSB har et ønske om at følge op på sådanne situationer på bedst mulig vis og til gavn for
begge parter. Derfor anbefaler vi, at du kontakter
Danske Handicaporganisationer og DSB med ris, ros
og forslag, så vi i fællesskab kan gøre oplevelsen

tog. S-togene kører hvert 10. minut i dagtimerne.

endnu bedre.
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BRT

Tekst og foto af Bente Rødsgaard

BRT uden nye busser
og hemmelige
elektriske ramper
i bybusser i Odense
I København er der åbnet en BRT linje med almindelige busser med manuelle ramper.
I Odense er der elektriske ramper på bybusserne, men ingen kender dem
BRT står for Bus Rapid Transit og er
en speciel slags busser, der kører i
den kollektive trafik forskellige steder i verdenen med stor succes. De

kommer hurtigt frem og kører en del
af ruten på egen busbane på midten
af vejen. De skal derfor ikke så tit
holde i kø, som biler skal. Fordelen

ved denne bustype er, at den er tilgængelig for alle, og den er billigere
end en letbane, da den ikke kører
på skinner, som er dyre at anlægge.

Egen busbane og
tilgængelige stoppesteder
I København kører linje 150 S på
sin egen busbane et stykke af sin
rute. Fodgængerovergange og adgangen til stoppesteder på strækningen er ok for kørestolsbrugere,
men der er ikke indkøbt smarte
BRT-busser til formålet.
HandicapNyt har spurgt områdechef Jeppe Gaard fra Movia om,
hvorfor man ikke har sat nye BRTbusser ind, som man kender fra
udlandet. Svaret er, at det har man
ikke gjort, da det ikke var en del af
projektet, og at det ikke er Movias
vurdering, at busserne er utilgængelige, da man kan benytte dem
med en hjælper.

Elektriske ramper
Elektriske ramper kunne være
en løsning, så man kunne bruge
busserne uden hjælper, men på
spørgsmålet om, hvorvidt Movia
vil investere i elektriske ramper, er

Sven A. Knudsen prøvekørte strækningen ved at specialarrangement.
Men uden hjælp til rampen kan man
ikke komme med bussen.
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svaret, at erfaringerne med anvendelse af elektriske ramper i andre
trafikselskaber er begrænsede og
usystematiske.

Elramper i Odense
Movias Tilgængelighedsforum har
besigtiget to busser med elektriske
ramper i Odense, inden de kom i
drift.
”Præsentationen gav anledning
til en del overvejelser om, hvor meget elektriske ramper vil afhjælpe
de problematikker, der er med de
manuelle ramper. El-ramperne vurderes først og fremmest at være
til glæde for rollatorbrugere og
dårligt gående. Samtidig vurderes
ramperne ikke alene at kunne løse
problemerne med kørestolsbrugeres adgang til busserne. Tilgængelighedsforum har derfor aftalt at
følge erfaringerne med indsættelsen i Odense nøje det næste halve
år, før der gøres mere hos Movia,”
slutter Jeppe Gaard.

Hemmelige ramper i Odense
HandicapNyt har været i kontakt
med Fynbus, som bekræfter, at lidt
under halvdelen af bybusserne har
en elektrisk rampe, som chaufføren
kan aktivere fra sit førersæde. Men
der findes ikke nogen oversigt over,
hvilke busruter der har elektriske
ramper, og der står heller ikke
noget om de elektriske ramper på
hjemmesiden. Det skyldes, at Fynbus ikke kan garantere en bus med
en elektrisk rampe på en bestemt
rute. Men de vil gerne oplyse om
de nye bybusser med elektriske
ramper ved lejlighed, forklarer Fynbus i en mail.
På spørgsmålet om tal, oplyser
Fynbus i samme mail, at der ikke
foreligger tal på, om der er flere
kørestolsbrugere, der benytter bybusserne, efter nogle af busserne
har fået elektriske ramper. Man tæller heller ikke, hvor mange gange
ramperne bruges, da det er en
permanent løsning og ikke noget
midlertidigt.

Stoppestedet til ”Den kvikke vej” – som Movia kalder den strækning, som er udlagt til
BRT – går an ifølge Sven A. Knudsen fra København, men busserne er med gammeldags
manuelle ramper. Nye smarte BRT busser er ikke i sigte.

Fynbus har ikke fastsat nogen
dato for en evaluering endnu.

Medlemmernes mening
om de nye ramper
HandicapNYT har kontaktet Odense
afdeling for at høre om ramperne.
”Ingen kender noget til ramperne,
de er en velbevaret hemmelighed,”
fortæller Ina Eliassen, som er formand for forbundets Odense afdeling. Faktisk vidste hun intet om
dem, før hun blev spurgt om medlemmernes erfaring. En rundringning fra hendes side bekræftede,
at ingen kendte dem, og kun en
havde prøvet. ”En kvinde, der bruger rollator, har forsøgt, men hun
blev utryg, da der ikke er yderligere
assistance. Og hun var i tvivl om,

hvorvidt chaufføren kunne se hende, så det endte med, at chaufføren
tog rampen hurtigt ind, og hun kom
slet ikke med. Så nu tør hun ikke
prøve den mere. Så hvor meget de
vil blive brugt, det er svært at sige,”
siger Ina Eliassen.
En chauffør har oplyst hende, at
over 40 busser i Odense har elektriske ramper. n

PRØV DEM OG FORTÆL!
Det er vigtigt, at så mange som
muligt prøver ramperne. Så opfordringen lyder derfor: Brug
Odense bybussers elektriske ramper og fortæl HandicapNYT om
erfaringerne.
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DEMONSTRATION

Af Mads Stampe Foto: Jeppe Kerckhoffs

Demonstration: ’Et værdigt liv for ALLE’

Mange mennesker føler sig i disse år pressede. Under
parolen: ”Et værdigt liv for alle” demonstrerede en
større gruppe borgere foran Christiansborg.

C

HRISTIANSBORG SLOTPLADS VAR den 4. februar
2016 fyldt med mennesker,
som på egen krop oplever
et voldsomt pres på velfærdssystemet. Landsformand Susanne Olsen
var på pletten med en tale om rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelser og sagde blandt
andet:
”Samfundet må ikke glemme de

tusindvis af mennesker, som føler sig
overset og oplever sig som stigmatiserede, selvom deres situation er
fuldstændig uforskyldt.
Jeg har med stor fascination fulgt,
hvordan mange mennesker i de senere år har fundet et fællesskab via
de sociale medier, hvor man arrangerer demonstrationer, støtter sig til andre og får luft for sine frustrationer.
Bølgerne går til tider højt, men det er

der en god grund til, og jeg mener,
det er vigtigt, at vi som forbund lytter til disse grupper – til græsrødderne – og vi gør, hvad vi kan for at
vise støtte og viderebringe budskaberne, der hvor vi har indflydelse.
Og så er det vigtigt, at vi er synlige og fortæller om organisationernes tilbud til de mennesker, som
har behov for hjælp”. n

Moviakunder må køre til tandlægen

B

ESTYRELSEN FRA TRAFIKSELSKABET Movia har besluttet,
at personer, som er visiteret
til den individuelle handicapkørsel, kan benytte deres kørsel
til alle kørselsformål efter eget
ønske.
Det har Movia skrevet i et brev
til deres kunder. Det skyldes en ny
tolkning af loven. Fortolkningen var
tidligere, at kørselsordningen kun
var til fritidsbrug, men Transportog Bygningsministeriet har tolket
loven anderledes, så nu retter
Movia deres praksis ind, så nu kan
kunder også køre fx til tandlæge
eller frivillig mammografi, og netop
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transport til den slags har givet nogle
medlemmer vanskeligheder.

Stadig kørsel
efter sundhedsloven
Den nye fortolkning ændrer dog ikke
ved, at man stadig kan få transport
dækket via sundhedsloven, fx hvis
man er indkaldt til en hospitalsundersøgelse eller andet, der hører under sundhedsloven.
Movia opfordrer derfor deres kunder til at kontakte Borgerservice i de
kommuner, de bor i, hvis de er i tvivl
om noget vedr. deres visiterede handicapkørsel.
I Dansk Handicap Forbund har Byg-

Af Bente Rødsgaard

ge- og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU)
i årevis presset på for, at man kan
benytte sin kørsel til, hvad man vil,
men har samtidigt plæderet for at
fjerne loftet med de 104 ture årligt.
Udvalget har også ønsket, at kørsel
til fx tandlæge og mammografiscreening skulle under sundhedsloven. Derfor frygter udvalget, at
de 104 ture for nogens vedkommende ædes op af kørsel til diverse sundhedstilbud.
Så BTPU konkluderer, at for nogen er det god nyhed, men ikke
for alle. Dansk Handicap Forbund
kæmper forsat for, at loftet med de
104 ture ophæves. n

Af Bente Rødsgaard

Fra arkivet
Pianist og skuespillerinde
Else Schultz

E

lse Schultz var dværg og medvirkede i 1944
i filmen ”Drama på Slottet”, i rollen som hofdamen Frøken Elselil - en historisk person,
der var ansat hos Dronning Charlotte Amalie
(hustru til Christian den 5.).
Vanførebladets skribent H.M. så filmen, blev nysgerrig og fandt hende.
”Det viste sig da, at ”Elselil” i det daglige Liv hedder Else Schultz og ernærer sig ganske normalt ved
at give Undervisning i Musik. Vi traf hende ved Flygelet sammen med en Elev, og da Timen var forbi,
fik vi os en Passiar”.
I samtalen fortæller hun om sin normale barndom
og skolegang. H.M spørger: ”Hvilke særlige Vanskeligheder er der ved at være så lille”?
Jo, der er f.Eks. Omgangen med de Mennesker,
man ikke kender og som ikke kender en – altsaa det
almindelige Publikum på Gaden, i Sporvogn, i Forretninger, Teatre o.s.v. Der kan min aparte Lidenhed
ofte stille store Krav til mig. At Børn peger efter mig
paa Gaden, er det mindste, meget værre er det, at
visse velmenende, men ubegavede Mennesker vil
vise mig en ganske utidig Venlighed og, naar denne
bliver afvist, ligefrem bliver fornærmede og undertiden saa gaar over til Spot og Ukvemsord.
Det gælder for mig om at være pæn og sirlig i
Paaklædning og reserveret og lidt overlegen i Facon
for at holde den slags paa Afstand.
Blandt dannede og kultiverede Mennesker har
jeg aldrig nogen Vanskelighed, da er det snarere de
andre, der undertiden kommer i Forlegenhed, naar
de f.Eks. i Mørke tager mig for at være et Barn og
saa opdager deres Fejltagelse. Nogle klarer det med
et Smil og en Undskyldning, men andre prøver paa
at jævne ud paa Fadæsen og gør den derved mange
Gange værre”.

Pianistinde
Else Schultz havde altid ville være pianistinde, men
hendes små hænder gav mange udfordringer, men
ved viljestyrke fuldførte hun konservatoriestudiet,
og året efter havde hun 14 elever.

Else Schultz (1
916 -1972) sp
illede en solo
Odd Fellowpa
koncert i
læet i 1962. Bo
et efter hendes
et uddannelse
død gik til
slegat til dvæ
rgekvinder.
Fotoet er fra fil
men ”Drama på
slottet”.

Filmrollen fik hun via lægen Ernst Trier, som havde
skrevet doktorafhandling om Chondrodystrofi.
”I den Anledning havde han undersøgt alle smaa
Personer i Danmark, saa det var naturligt, at Fru
Bodil Ipsen henvendte sig til ham for at spørge, om
han ikke kendte en lille Dame”.
Hendes filmdebut blev en positiv oplevelse.
Da H.M spørger hende om, hun har gode råd til
andre små mennesker, svarede hun: ”Lær saa meget
som overhovedet muligt og deltag saa meget som
muligt i Kammeraters Liv og Færden. Jeg har selv
været ivrig Spejder og deltaget med Liv og Lyst i
Lejrlivet. De lange Marchture maatte jeg holde mig
fra, men saa var der altid noget andet, jeg kunde
foretage mig i Stedet. […]
Jeg har et Ordsprog, som er mit, og det er: ” Tænk
ikke paa, hvad du har udrettet, men tænk paa, hvad
du endnu kan naa at udrette”. Det hjælper mig,
naar jeg undertiden synes, at jeg er blevet snydt
for noget i Livet. Arbejde er den bedste Medicin
for spirende Skuffelse. Det gælder for mig som for
alle andre, og Skuffelserne er jeg jo da heller ikke
ene om, de rammer som bekendt alle. Men hvad vi,
der i Udseende falder lidt udenfor det almindelige,
først og sidst har Brug for, er Taalmodighed og atter
Taalmodighed, saa klarer Tilværelsen sig og antager
trods alt en anstændig Facon”.n
Kilde: Vanførebladet 1944 side 32-34.
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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!

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

Mollii nedsætter spasticitet

Mollii er et nyt hjælpemiddel, der
nedsætter spasticitet og fremmer genopretning
motoriske funktioner. Mollii bruges af mennesker der lider af:
•
•
•
•
•

Hemiplegi
Cp
Hjerneskade efter traumer
Multiple Sclerosis
Delvis rygmarvsskade

•
•
•
•

Delvis rygmarvsskade
Parkinson
Dystoni
Andre neurologiske
tilstande, der forårsager
motoriske vanskeligheder

Mollii reducerer spasticitet uden bevirkninger.
Mollii bruges regelmæssigt i 60 min under aktivitet hver anden dag.
Du er velkommen til at teste om Mollii er et hjælpemiddel der har effekt for dig.

Bandagist Jan nielsen - En verden fuld af muligheder
Kontakt os for uforpligtende samtale, information eller tidsbestilling .
- Vi vil så gerne dele vores viden!

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

46 • HANDICAP NYT 2 - 2016

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.

VIRKSOMHEDSGUIDE

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

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

Egmont Højskolen

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

www.egmont-hs.dk

●

BPA-konferansen

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

Foto: Lars Martin Bøe

DSB
Handicapservice

Foto: Thomas Haugersveen

stolt, sterk og synlig

Erna Solberg
Retten til BPA
Mari Storstein
Frihet eller fengsel?

Funksjonshemmedes frihet står i fare. Si nei
til institusjonslivet mens du kan! Delta på
skandinavisk BPA-konferanse i Oslo 13. - 15.
oktober. Meld deg på i dag på uloba.no.
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