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44  Superlækre sheltere
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Kommunalvalg 2021
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Djurslands Folkehøjskole har siden 
2002 tilbudt højskoleophold og STU til 
elever med udviklingshæmning og andre 
handicap.

Livet på højskolen er kendetegnet ved socialt 
samvær, interesse for livet og verden, og 
stor rummelighed i forhold til elevernes 
individuelle behov. Vi har fokus på praktiske 
fag, modning og selvstændighed og det er 
ikke en forudsætning at kunne læse. 

Vi ser på det hele menneske 
– ikke på handicappet
Vi skaber et trygt univers, hvor man kan 
være sikker på, at der er nogen til både 
at skubbe bagpå, hvis der sker for lidt, og 
nogen til at gribe, hvis der sker for meget.

Hvad enten det er første gang du skal 
hjemmefra, at det handler om at komme 
videre fra efterskole/STU, eller at få nye 
impulser og kontakter, så er højskolen en 
oplevelse i særklasse!

Vores populære sommerkurser
På vores to 14-dages sommerkurser er der 
hver uge et tema: Kunsthåndværk, Musik, 
Teater, Cirkus, Dans, eller Country & 
Western. Sammen med 60 andre kursister 
får du to uger med fuld fart på, hvor mange 
vender tilbage år efter år!

Forårs- og efterårsholdene er 
længere med god tid til udvikling 
Her vælger du blandt vores 3 linjefag: 
Musik, Kunst og Friluftsliv, og kombinerer 
med de valgfag der interesserer dig, for 
eksempel slankelinjen, iPad i hverdagen, 
design, værkstedsfag eller gourmetmad. 

Der er også mulighed for at tage med på 
studierejser til Sverige eller Grækenland. 

Vælg mellem ophold på 5, 12 eller 24 uger.

Se datoer og mere info 

på www.djfh.dk eller 

ring på 87 52 91 20

KOM I BEDRE FORM · FIND NYE VENNER · BLIV SET OG HØRT · HA’ DET SJOVT

Tag på højskole!

Drammelstrupvej 15  •  Tirstrup  •  8400 Ebeltoft  •  Tlf. 87 52 91 20   •  www.djfh.dk • post@djfh.dk
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DET ANEDE JEG  
INTET OM…

”Tak for jeres åbnehed om jeres liv. Det 
har været en øjenåbner og noget, som 
jeg vil tage med mig videre”. Sådan lød 
ordene fra en kommunalpolitiker-kandi-
dat, da vi i mit lokalområde havde samlet 
lokale politikere til et hyggeligt arrange-
ment, hvor de kunne fortælle om deres 
visioner, men endnu vigtigere; vi kunne 
fortælle om, hvordan det er at leve med 
et handicap, og hvordan det føles at 
være afhængig af systemets hjælp, for at 
kunne fungere på lige fod med andre.

Kommunalvalget står for døren, og netop 
derfor faldt mine tanker på den meget 
sigende tilbagemelding. Den nævnte 
politiker er nemlig i min optik en typisk 
repræsentant for dem, der stiller op. Vi 
har mange forventninger til vores lokale 
politikere, men realiteten er, at de er helt 
almindelige borgere, som vælger at stille 
sig til rådighed for den lokale beslut-
ningsproces – ofte drevet af nogle idea-
ler og ønsker om at gøre noget bedre.

Og det er dette ønske, vi kan bidrage til, 
når vi som gruppe giver den en skalle for 
lokalt at skabe bedre forhold for menne-
sker med handicap. Politikerne har typisk 
ikke ret meget viden om vores område, 
og egentlig kan vi vel heller ikke forvente 
af dem, at de har detailviden om, hvor-
dan det er at leve et liv med handicap? 

Netop derfor er kommunalvalget en helt 
afgørende platform for indflydelse. Som 
I kan læse i artiklen på side 46, er kom-
munalvalget hamrende vigtigt, fordi det 
er i kommunen, at de konkrete servi-
ceniveauer fastlægges. Her formes den 
forvaltningskultur, vi mødes af, og her 
afgøres det, hvor meget vores område 
skal prioriteres.

Lige nu står vi i en situation, hvor øko-
nomiaftalen mellem stat og kommune 

har efterladt os med et stort rundt nul 
og desværre en varsling om fortsat øko-
nomisk styring af området, hvilket kan 
oversættes til, at der vil komme yderli-
gere besparelser. Ganske vist kæmper vi 
for, at der afsættes midler til en reform af 
området, som kan rette op på den man-
gel på viden og ensidige fokus på øko-
nomi, som i øjeblikket præger området. 
Men indtil det forhåbentligt kan realise-
res, så er det afgørende, at vi sætter alt 
ind på de bedst muligt forhold for vores 
målgruppe.

Hvis vi antager, at den kommunalpoliti-
ker-kandidat jeg nævnte, er et billede på 
den viden den gennemsnitlige politiker 
ligger inde med, så har vi alle en meget 
vigtig opgave med at få påvirket dem.

Nøgleordet er synlighed, levering af 
viden om vores virkelighed og at lægge 
grunden efter valget til nogle gode kon-
takter med politikerne.

Jeg vil kraftigt opfordre alle medlemmer 
til at bidrage aktivt – dels er vi de bedste 
eksperter, når det handler om vores liv, 
og dels vil der ikke komme nogen og 
gøre det for os. Brug jeres egen viden og 
benyt de fakta og spørgsmål, som er til 
rådighed på forbundets hjemmeside.

Alle bidrag tæller, og alle kan være med. 
Målet er klart: Så mange kommunalpoliti-
kere som muligt skal have den oplevelse, 
at de får indsigt og viden om noget, de 
ikke kendte til i forvejen.

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER
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Der er kommet en side med oplys-
ninger til mennesker med handicap, 
som skal besøge Vesterhavet? Se 
selv www.visitvesterhavet.dk/ 
vesterhavet/information/vesterhavet-
med- handicap

12 danske special olympics-atleter 

skal til Special Olympics World 
Winter Games 2022, som foregår 
i russiske Kazan fra den 22. til 28. 
januar 2022? Læs mere på www. 
sokazan2022.com/ 

Der etableres 12 gratis handicap-
parkeringspladser i Hundested Havn? 

Der er milliarder at hente ved 
at sikre god uddannelse til 
 mennesker med handicap

Det betaler sig at investere i uddan-

nelse, ikke mindst når det handler 

om mennesker med handicap. Det 

slår en ny rapport fra det Centrale 

Handicapråd fast. Rapporten, som 

er udarbejdet af COWI, peger på en 

samfundsøkonomisk milliardgevinst 

ved at løfte selv en lille andel af 

unge med et psykisk eller kognitivt 

handicap bare et enkelt uddannel-

sesniveau.

Over den tid, der svarer til et ar-

bejdsliv (35 år), vil et uddannelses-

løft af bare 1 pct. (1.330 personer) af 

unge med et psykisk eller kognitivt 

handicap generere mere end 1,2 

mia. Hvis vi formår at løfte ti pct. af 

gruppen bare et enkelt uddannel-

sesniveau er tallet over 12 mia., og 

hertil kommer en budgetøkonomisk 

gevinst på små fire mia. Det viser 

beregninger i en ny rapport iværksat 

af Det Centrale Handicapråd.

Mangel på uddannelse trækker 

tråde gennem hele livet, og i endnu 

højere grad, end det er tilfældet hos 

den generelle befolkning, så er et lavt 

uddannelsesniveau tæt forbundet 

med en lav beskæftigelsesgrad hos 

personer med handicap. Rapporten 

peger på store samfundsøkonomiske 

konsekvenser, men de menneskelige 

omkostninger vægter lige så tungt. 

Det Centrale Handicapråd opfordrer 

derfor til, at der kigges nærmere på 

muligheder for fleksibilitet og støtte 

i hele uddannelsessystemet, så også 

mennesker med handicap kan få 

brugt deres lærelyst og potentiale.

Foto: Colourbox.

Betræk til gipsarm
En arm i gisp og en svømmetur er 

normalt en dårlig cocktail, men ikke 

længere. Et dansk firma fra Skagen 

har opfundet Vendex Cover, som er 

en “badebeskytter” fremstillet i 100 

pct. naturgummi og lige til at trække 

ud over gipsen på foden eller armen. 

Den fås i flere størrelser. I sommer-

perioden sælger firmaet mange til 

børn og teenagere. Resten af året er 

salget ofte til voksne, der går i svøm-

mehaller eller er vinterbadere. 

Coveret kan også anvendes til at 

trække ud over en skinne eller an-

den forbinding, når man bader, det 
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Dette initiativ er sket i samarbejde 
med Danske Handicaporganisationer 
(DH) i Halsnæs og Havnefogeden i 
Hundested. I Hundested Havn er der 
flere attraktioner og spisesteder, som 
er tilgængelige for alle og nu også 
gratis parkering.

Mere end hver fjerde ansat inden-
for handicapområdet overvejer at 
forlade faget? Det viser en spør-
geskemaundersøgelse, som FOA 
har gennemført blandt knap 2.000 
ansatte på bosteder, døgninstitu-
tioner og i psykiatrien. Helt konkret 
overvejer fire ud af ti at forlade den 

arbejdsplads, de er på i dag. Imens 
overvejer mere end hver fjerde helt 
at forlade faget. Og generelt har 
arbejdspladserne både svært ved 
at tiltrække og fastholde dygtige 
medarbejdere, beretter et flertal af 
de ansatte.

Ud i naturen med kørestol, 
 barnevogn eller rollator 
Et nyt site giver inspiration til let-

tilgængelige vandreruter, udsigts-

punkter og lejrpladser i de statslige 

naturområder over hele landet. 

Kørestolen og barnevognen kommer 

ikke altid lige let rundt i skoven. Men 

det skal ikke afholde nogen fra de 

mange fantastiske oplevelser, som 

naturen byder på.

Derfor er Naturstyrelsen gået i 

luften med et nyt website med in-

spiration til oplevelser og faciliteter 

i de statslige naturområder. Sitet in-

deholder 63 naturoplevelser fordelt 

over hele landet, som er egnede for 

både barnevognstrillere og køre-

stolsbrugere.

”Det er vigtigt, at naturen er til-

gængelig – også for dem, der ikke 

er så let til bens. Alle borgerne skal 

kunne opleve og få glæde af vores 

fælles natur. Derfor sætter vi nu 

fokus på en række naturoplevelser i 

statens naturområder, der også er til-

gængelige for alle dem, der kommer 

frem med hjælp fra stok og hjul,” si-

ger miljøminister Lea Wermelin i en 

pressemeddelelse.

Idéen til det nye site er opstået i 

dialog med Sammenslutningen af 

Unge med Handicap (SUMH). 

På listen er fx naturstien på den 

gamle jernbane mellem Ringe og 

Korinth syd for Odense. Og shelteren 

Herkules, der ligger på Flyvestation 

Værløse samt et fugletårn ved Baste-

mose på Bornholm.

Fugletårnet kan tilgås via en lang 

rampe, så både rollator, kørestol og 

barnevogn kan komme med på fug-

letur.

Læs mere på https:// 

naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/

aktiviteter/lettilgaengelige- 

faciliteter/

fungerer som en lang gummihandske, 

som er smal i åbningen, så den slutter til 

underarmen eller underbenet og giver 

en helt vandtæt forbinding. 
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Naturstyrelsen. Handicapegnet shelter 
ved Strandkær Strand i Mols Bjerge. 
Pressefoto: Naturstyrelsen.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Forbedrin-
ger på vej på 
 udinaturen.dk
Hjemmesiden udinaturen.dk 

skal forbedres.

Forventningen er, at der i lø-

bet af 2021 kommer en indgang 

for bevægelseshæmmede di-

rekte på forsiden af udinaturen.

dk, hvor et Danmarkskort giver 

overblik over faciliteter (fx 

vandreruter, toiletter, shelters, 

madpakkehuse) for bevægelses-

hæmmede. Naturstyrelsen vil i 

samarbejde med Sammenslut-

ningen af Unge med Handicap 

(SUMH) og Videnscenter om 

handicap videreudvikle for-

midlingen af tilgængelighed i 

naturen de kommende år, blandt 

andet i kraft af projekt ’Natur 

for alle’, som netop har til for-

mål at kortlægge og formidle 

tilgængelighed til naturen i hele 

Danmark for mennesker med 

handicap.

Kilde: Naturstyrelsen.

Institut for Menneskerettigheder:

Retten til et selv-
stændigt liv for 
mennesker med 
handicap er ikke 
 slået igennem
Da Danmark i 2007 underskrev FN’s 

Handicapkonvention, forpligtede 

den danske stat sig til at sikre men-

nesker med handicap retten til at le-

ve et selvstændigt liv og til at træffe 

egne valg. Retten til et selvstændigt 

liv gælder også, når det handler om 

at vælge et sted at bo.

Det skrev Institut for Menneskeret-

tigheder (IMR) i et nyhedsbrev i juni.

Allerede i 1998 blev institutions-

begrebet afskaffet i Danmark med 

serviceloven. Individuel støtte til 

mennesker med handicap skulle 

kunne gives, uafhængigt af hvor og 

hvordan modtageren boede. Det var 

en milepæl.

Nu har Institut for Menneskeret-

tigheder undersøgt, hvor langt vi 

egentlig er nået i Danmark, når det 

gælder retten til et selvstændigt liv. 

Instituttet har fokuseret på, i hvilken 

grad det er muligt selv at vælge bo-

lig for den gruppe af danskere, som 

har et stort støttebehov på grund af 

deres handicap.

Status er, at det frie boligvalg for 

mennesker med handicap ikke er 

slået tilstrækkeligt igennem i prak-

sis. IMR anbefaler, at næste skridt 

bliver, at tildeling af individuel 

støtte reelt skal foregå uafhængigt 

af boligvalg. Faktisk bør boligdelen 

tages helt ud af serviceloven.

Dyk selv ned i rapporten her: 

https://bit.ly/3sBKFZD

Det frie bolig-
valg er ofte ikke 
for personer 
med et stort 
behov for hjælp 
eller støtte. 
 Foto: Colourbox.

Foto: Colourbox.



HANDICAP NYT 4 - 2021   •   9

Rådgivningen udvider med ny 
socialrådgiver 
Den 15. august startede Anders 

Christian Esager Andersen i Dansk 

Handicap Forbunds rådgivning, som 

dermed udvider til fire ansatte. An-

ders er ansat i fleksjob på 15 timer 

om ugen, og han glæder sig særligt til 

at tale med medlemmerne og hjælpe 

med de problemstillinger, de henven-

der sig med.

Anders Esager kommer med knap 

20 års erfaring som socialrådgiver i 

det kommunale system og som selv-

stændig, hvor han især har haft at 

gøre med beskæftigelsesområdet og 

handicap.

Til daglig bor Anders 

Esager i Esbjerg med 

sin familie, som 

tæller hans kone 

og et par tvillin-

gepiger på tre år 

og en stor datter 

på ti. Når han 

ikke er på arbej-

de for at hjælpe 

medlemmerne, 

nyder han især fod-

bold og lystfiskeri i det 

syd- og vestjyske. Foto: Mads Stampe.

Let's talk 
about sex
Salt-N-Pebas energifyldte hit fra 

90’erne kunne godt være lavet som 

baggrundslyd til projektet Break Ta-

boos. Her inviterer mennesker med 

udviklingshandicap ligesindede til at 

tage en debat om de utallige spørgs-

mål om seksualitet og sex, som de 

selv har.

Break Taboos er resultatet af et 

toårigt samarbejde mellem danske 

TV Glad, finske Neo-OmaPolku og 

lettiske Apeirons. Sammen har de 

produceret en række videoer og ar-

tikler, der bramfrit og ligefremt stil-

ler skarpt på områder, der måske kan 

være tabubelagte.

”Det har været så sjovt og lære-

rigt at arbejde sammen med folk fra 

andre lande. Vi er helt klart mere fri-

sindede og vant til at tale om de her 

ting i Danmark, end de er i de andre 

lande. Alligevel er det jo de samme 

tanker og spørgsmål, vi går og vender 

med os selv. Det har været rigtig fedt 

at få lavet noget om det,” siger Chris 

Palmgren, der til daglig er fotograf på 

TV Glad, i en pressemeddelelse.

Break Taboos er støttet af Nord-

plus og har fokus på at samarbejde 

om fælles læring i de deltagende 

lande. Projektet har da også været 

lærerigt på mange planer, da det 

til dels blev skabt i en Corona-tid. 

Digitalt samarbejde fik for eksempel 

en ny betydning og afslørede, hvor 

meget man kan opnå på tværs af lan-

degrænser uden at mødes fysisk. 

”Allerbedst var det selvfølgelig, da 

vi stadig kunne rejse ud og producere 

sammen. Men møder og idéudvikling 

lykkedes også digitalt. Vi er så stolte 

af resultatet. Det er på sin plads at 

takke TV Glads medarbejdere, som 

med enorm generøsitet har delt de-

res tanker og viden og bidrager til at 

give andre ny indsigt,” siger TV Glads 

chefredaktør, Nathalie Bitton. 

Resultatet kan opleves på break-

taboos.com.

Modelfoto: Colourbox.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Jeppe Ward 
udstiller i 
sekretariatet
Jeppe Ward er 47 år og var ganske ung, da han ved en 

badeulykke brækkede nakken. Han blev lam fra halsen og 

ned efter og gik efter genoptræning og chokket ved sin 

nye tilværelse  som tetraplegiker i gang med et HF kur-

sus, hvor han gerne ville have en dispensation for krea-

tive fag på grund af sit handicap. Det fik han ikke, så han 

valgte nødtvunget billedkunst. På skolen mødte han en 

fantastisk tegnelærer, som satte ham i gang med at tegne, 

selvom Jeppe Ward ikke kan bruge sine fingre, men kun 

sin hånd, og nu har han malet siden 1997.

De næste tre måneder kan man se hans billeder på 

gangene ved Dansk Handicap Forbunds kontorer i Høje 

Taastrup. Her hænger der portrætter af fx Dirch Passer og 

Kim Larsen, malerier med skibe, skildpadder og stemnings-

billeder fra Dyrehaven nord for København, som Jeppe 

Ward bor i nærheden af. Man kan let se, hvad hans billeder 

forestiller, og flere af dem rummer mange detaljer, da det 

er et princip for ham, at man skal kunne se, hvad billeder-

ne forestiller, og det er ifølge ham det sværeste. 

 ”Jeg er glad for at udstille på gangene hos Dansk Han-

dicap Forbund, det er det regi, hvor jeg hører hjemme. 

Jeg håber, at mine billeder kan inspirere andre til at gå i 

gang med noget, de er glade for. Man kan godt få et godt 

liv, selvom man er tetraplegiker,” siger Jeppe Ward til 

Handicap-nyt.  Priserne er fra 1050 til 4500 kr. Han har 

to sider på Facebook, hvor du kan se en del af billederne. 

https://www.facebook.com/jeppe.ward  eller Jeppe 

Wards Værksted | Facebook

Medlemmer med en 
spændende hobby søges
Vi har et ønske om til efteråret at 

lave et online-medlemsarrangement 

i ’Det virtuelle forsamlingshus’, der 

handler om hobbies og særlige inte-

resser. Derfor søger vi 4-5 medlem-

mer, der har en passion eller hobby, 

som de vil fortælle om til et kamera. 

Så har du en særlig passion for flue-

fiskeri, ølbrygning, tøjbamser, stra-

maj, guitarbygning eller lignende, så 

må du meget gerne skrive til os, hvis 

du vil være med til at fortælle an-

dre om din interesse. Skriv til Claus 

Jensen på claus@danskhandicapfor-

bund.dk eller ring på 92 82 22 02.

Claus Jensen

Fotos: 
Colourbox.

Jeppe Ward udstiller. 
Foto: Mads Stampe.
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Forbundets ulandsarbejde i Det virtuelle 
 forsamlingshus
Hvis man gik glip af muligheden 

for at høre forbundets ulands-

frivillige fortælle om deres ar-

bejde, da vi sendte live på zoom 

og Facebook, så fortvivl ikke. 

Programmet er optaget og kan rekvi-

reres ved at skrive til claus@dansk-

handicapforbund.dk. 

I udsendelsen fortæller Buster 

Norsk, ulandsfrivillig i primært 

Ghana, Ulla Trøjmer, Ulandsudval-

get, samt landsformand Susanne 

Olsen om baggrunden for Dansk 

Handicap Forbunds ulandsarbej-

de og de erfaringer, der er gjort.

63 mio. Facebook 
kommentarer 
analyseret for 
aggression og 
had 
Flere end nogensinde før deltager i 

den digitale samfundsdebat, hvilket 

er et klart demokratisk fremskridt. 

Samtidigt er der udbredt enighed 

om, at der er store udfordringer med 

tonen i debatten. Der er mange vold-

somme eller decideret hadefulde 

angreb. 

Den hårde tone kan resultere i, at 

de, som står for skud, trækker sig fra 

dele af den offentlige debat. To ud 

af tre afholder sig ifølge en undersø-

gelse fra Megafon fra at deltage i de-

batten på sociale medier, fordi tonen 

er for rå. Det udgør et demokratisk 

problem.

TrygFonden har med hjælp fra fir-

maet Analyse & Tal lavet den hidtil 

største undersøgelse af tonen i den 

offentlige digitale debat på Face-

book og har undersøgt 63.076.176 

kommentarer på 477 pressenævns-

tilmeldte mediers Facebooksider og 

199 politikeres 

og partiers Face-

booksider i perio-

den 1. januar 2019 

til 28. februar 2021. 

Samtlige kommentarer er 

vurderet af en algoritme, der er 

trænet ved at blive præsenteret for 

omkring 70.000 kommentarer, som 

mennesker har vurderet med hen-

syn til om de indeholder et angreb, 

herunder et hadefuldt angreb. Et an-

greb defineres som stigmatiserende, 

nedsættende, krænkende, stereoty-

piserende, ekskluderende, chikane-

rende eller truende ytringer. Og hvis 

ytringerne er rettet mod beskyttede 

karakteristika som fx race/etnicitet, 

seksuel orientering, handicap og køn, 

er det hadtale.

Algoritmen fandt frem til, at 5,2 

pct. af de 63 mio. kommentarer, som 

udgør den offentlige debat på medi-

ers og politikeres Facebooksider, var 

et angreb. Heraf er de 1,4 pct. deci-

deret hadefulde. Det svarer til hen-

holdsvis 3,3 millioner angrebskom-

mentarer og ca. 900.000 hadefulde 

kommentarer. Analysen viser også, at 

problemet er særligt stort inden for 

visse debatter fx om køn, minoriteter, 

kriminalitet mv. 

Rapporten, som blev offentliggjort 

i maj, kan downloades her: 

https://www.tryghed.dk/viden/

publikationer/trivsel/angreb-i-den-

offentlige-debat-paa-facebook
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FIRMAPENSION 
VIA AP PENSION

AP Pension er et kundeejet 
selskab med fokus på fir-
mapension. I aftalen indgår 
f.eks. HR-support ved udsigt 
til sygemelding, samt udbe-

talinger til virksomheden. 

EN BRED 
INVESTERINGSPALETTE

Fast rente, passive-, aktive- 
og bæredygtige investerin-
ger, samt individuel investe-
ringer via Nordnet, for dig, 
der selv ønsker at tage an-
svar for dine investeringer.

VEJLEDNING 
FRA EKSPERTERNE

Pensions- og investerings-
eksperter hjælper og rådgi-
ver både virksomhed og an-
satte ved opstart og når dine 

prioriteter ændrer sig.

Aarhus | Herning | Viborg | København
www.pensionsselskabet.dk   |   +45 20 90 43 00

  Vi skaber en 
pensionsløsning, 

der sikrer din 
hverdag og 

matcher dine 
fremtidsdrømme.



MAN VED ALDRIG, HVILKE KORT MAN FÅR PÅ HÅNDEN: 

Ny kampagne er i gang

Af Mads Stampe  KAMPAGNE

Man ved aldrig, hvilke kort man får på hånden – og netop derfor skal man melde sig un-
der fanerne som støttemedlem i Dansk Handicap Forbund. Det er budskabet i en ny hver-
vekampagne, som forbundet sendte ud til alle medlemmer i juli 

I 
EN NY MEDLEMSHVERVEKAM-
PAGNE for Dansk Handicap 
Forbund, som er udviklet i tæt 
dialog med forbundets forret-

ningsudvalg og hovedbestyrelse, er 
det et erklæret mål, at der kommer 
flere støttemedlemmer.

Sådan siger landsformand i for-
bundet Susanne Olsen.

”Ikke alene betyder flere støtte-
medlemmer noget positivt for øko-
nomien i forbundet, det betyder 
også, at vi får en stærkere stemme 
i offentligheden. Flere medlemmer 
betyder større opmærksomhed – 
og det har både vi som forbund og 
handicapsagen generelt brug for,” 
lyder det fra Susanne Olsen.

Et støttemedlemskab koster mel-
lem 600 og 2.400 kroner om året 
og kan betales på månedsbasis.

En kampagne med budskab 
til bredden
Kampagnen består i første omgang 

af fem spillekort med budskaber 
om, hvad Dansk Handicap Forbund 
gør for at hjælpe mennesker med 
handicap til et liv med lige mu-
ligheder. De fem spillekort er en 
reference til et ofte overset faktum 
i den brede befolkning; nemlig at 
handicap rammer tilfældigt, og at 
man derfor i princippet aldrig ved, 
hvilke kort man får på hånden i sit 
liv.

”Som familie kan man få et barn 
med handicap, og ulykker sker jo 
desværre også fra tid til anden. 
Vi ser også, at flere og flere lever 
med en funktionsnedsættelse i takt 
med, at de bliver ældre, og derfor 
er en organisation som vores fort-
sat meget relevant for mange. Det 
er dét, vi gerne vil gøre opmærk-
som på med kampagnen,” siger 
Susanne Olsen.

Flere perspektiver fremad-
rettet
Budskabet i kampagnen giver også 
Dansk Handicap Forbund og de 
mange medlemmer en platform, 
som forhåbentligt betyder, at man 
kan nå bredere ud i befolkningen, 
så flere får øjnene op for, at handi-
cap ikke alene er en sag for dem, 
der er umiddelbart berørte af det.

”Vi arbejder på flere niveauer – 
både politisk og kulturelt – med 
at skabe større forståelse for og 
plads til mennesker med handicap 
i samfundet generelt. Det er et 
spørgsmål om synlighed og mang-
foldighed, og de budskaber, tror 
jeg, er der mange, der kan forstå 
og ønsker at støtte,” siger Susanne 

Olsen.
I forbindelse med kommunalval-

get i november vil medlemmerne 
også se en reference til den nye 
kampagne, da der arbejdes på at 
udvikle et joker-kort, som vil blive 
brugt til at sætte fokus på forbun-
dets mærkesager op til kommunal-
valget.

Og på den måde er kampagnen 
fra starten tænkt bredt og med po-
tentiale for udvikling.

”Et spil kort har 52 kort i alt, og 
derfor er det i planerne, at vi med 
tiden får udviklet flere og flere 
kort, så vi til sidst har et helt spil 
kort, hvor hvert kort tydeligt for-
tæller, hvordan Dansk Handicap 
Forbund hjælper og er relevant for 
mennesker med handicap og for 
sikringen af et åbent og mangfol-
digt samfund generelt,” konstaterer 
Susanne Olsen.

Nye medlemstyper
Den nye medlemskampagne 
præsenterer også nye former for 
medlemskaber, som udover det or-
dinære medlemskab, som vi kender 
i dag, tæller støttemedlemskab og 
virksomhedsstøtte.

Med støttemedlemskabet, som 
koster fra 600 kroner om året, får 
man ikke adgang til de tilbud, som 
de ordinære medlemmer kan gøre 
brug af, og det er der tænkt over, 
forsikrer landsformand Susanne 
Olsen.

”Det nye støttemedlemskab er 
tiltænkt dem, som ikke direkte har 
brug for vores medlemstilbud, men 
som ønsker at støtte en god sag for 
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at sikre et liv med lige muligheder 
for mennesker med handicap. Dén 
mulighed har ikke eksisteret før,” 
lyder det.

De nye muligheder for støtte-
medlemskab har ingen indflydelse 
på det ordinære medlemskab, som 

fortsat vil være der til de nye med-
lemmer, som ønsker det.

Medlemshvervekampagnen blev 
sendt ud til alle medlemmer i juli 
måned, og forbundet kommer til at 
følge med i og op på kampagnen 
løbende.

Har du spørgsmål til kampag-
nen eller idéer til, hvordan man 
evt. kan bruge eller videreudvikle 
den, er du meget velkommen til at 
kontakte kommunikations- og pres-
seansvarlig Mads Stampe på mail: 
mads@danskhandicapforbund.dk.

Gratis gavekort til oplevelser
Ordinære medlemmer af Dansk Handicap Forbund har nu mulighed for at få et gavekort 
til en oplevelse, som en tak for jeres medlemskab af forbundet

O
RDINÆRE MEDLEMMER 
AF Dansk Handicap For-
bund har nu mulighed 
for at få et gavekort til en 

oplevelse, som en tak for jeres med-
lemskab af forbundet.

Social- og Ældreministeriet har 
givet Dansk Handicap Forbund 
råderet over ca. 800.000 kr. til 
anvendelse som støtte for ople-
velsesindustrien. De skal komme 
vores medlemmer til gode i form 
af et gavekort efter først til mølle-
princippet.

Der skal skrives til oplevelse@
danskhandicapforbund.dk for at re-
kvirere ét af følgende gavekort.
• Gavekort til en biograftur, værdi 

159 kr. Det gælder til biografbil-
let og tilhørende snold i 60 bio-
grafer landet over.

• Gavekort til Horesta til en værdi 
af 300 kr. Der er mere end 400 

muligheder for bruge det på 
restauranter, forlystelses- og 
dyreparker, overnatning, mv. 
over hele landet. Se listen over 
muligheder på www.horesta.dk/
gavekort.

Betingelserne er følgende:
Der kan kun bestilles ét gavekort 
pr. medlemsnummer. Man skal 
skrive til oplevelse@danskhan-
dicapforbund.dk og oplyse navn, 
medlemsnummer, adresse og hvil-
ken type gavekort, man ønsker. 

Vi besvarer mails i den rækkeføl-
ge, de kommer ind, og når vi har tid 
mellem vores andre opgaver. Gave-
kortene vil blive bestilt en gang om 
måneden, så der vil gå noget tid, 
fra vi har modtaget din bestilling, 
til du har gavekortet i hånden.

Der vil ikke være gavekort til alle 
medlemmer, derfor vil de blive ud-

delt efter først til mølle-princippet. 
Det vil kun være ordinære med-
lemmer, der kan bestille et gave-
kort. Dansk Handicap Forbund har 
ikke ansvar for kvaliteten af den 
oplevelse, man bruger gavekortet 
til. Klager over gavekortet skal ret-
tes til udstederen.

Gavekortet kan ikke veksles til 
kontanter og må ikke videresælges.

Af Sekretariatet, Dansk Handicap ForbundMEDLEMSTILBUD  

Foto: Colourbox.
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Stor forskel på trafikselskaberne 
Movia og FynBus, når det gælder 
busramper
Movia køber manuelle ramper, og FynBus køber elektriske ramper. Handicap-nyt har talt 
med dem om, hvorfor de indkøber, som de gør

M
OVIA HAR FOR nyligt 
haft et udbud ”A18” 
om køb af 47 bære-
dygtige busser til fem 

kommuner: Glostrup, Guldborgsund, 
Lolland, Rødovre og Slagelse. Bus-
serne er købt og kører nu på vejene. 
I udbudsteksten stod, at busserne 
kunne leveres med enten motordre-
vet udskydelig rampe eller manuel 
svingrampe. 

Movia valgte manuelle ramper, 
som kræver, at en kørestolsbruger 
har en hjælper med til at betjene 
rampen. Handicapråd og kunder 
med handicap opdager først de nye 
busser, når de er i drift, og så er det 
for sent at lave rampeændringer.

Manuelle ramper, hvorfor?
Handicap-nyt har mailet med plan-
direktør Per Gellert fra Movia om 
manuelle ramper, han forklarer så-
ledes til Handicap-nyt:

 ”I Movia fortsætter vi med at 
have manuelle ramper i busserne, 
samtidig med at indretningen af 
stoppesteder indgår i den rådgiv-
ning, som Movia yder til kommu-
nerne. Vurderingen er, at det i høj 
grad handler om et samspil mellem 
stoppestedsforhold og ramper, hvis 
de elektriske ramper skal fungere. 
Ved at forbedre tilgængeligheden 
på stoppestederne vil tilgænge-
ligheden blive forbedret uanset 
hvilke ramper, der sidder på bus-
serne,” skriver Per Gellert i en mail 
til Handicap-nyt. 

Han bekræfter i samme mail, at 
Movias tilgængelighedsforum ikke 

har været taget med på råd, da det 
ikke er deres opgave, men det har 
deltaget i en test. ”Movia har testet 
de elektriske ramper med vores 
tilgængelighedsforum, som også 
Danske Handicaporganisationer er 
en del af. Testen viste tydeligt, at 
elektriske ramper på samme måde 
som manuelle ramper forudsætter 
stoppesteder med kantsten og et 
niveau på fortovet, der er mindst 
otte cm højere end vejbanen,” skri-
ver Per Gellert.

Stoppestederne er proble-
met
Handicap-nyt har kontaktet borg-
mester i Hillerød Kirsten Jensen, 
som er Movias bestyrelsesformand, 
for at få mere at vide om udbud og 
tilgængelighed.

Har bestyrelsen i Movia drøftet auto-
matiske ramper i forbindelse med 
udbuddet?

 ”Bestyrelsen drøfter ikke de kon-
krete udbud, men lægger de over-
ordnede rammer for Movias udbud 
med afsæt i de beslutninger, der 
tages af Movias ejere; kommunerne 
og regionerne. Udbudsmaterialet 
udarbejdes af udbudsafdelingen i 
Movias administration på baggrund 
af de generelle retningslinjer,” skri-
ver Kirsten Jensen til Handicap-nyt.

 Hun oplyser samtidigt, at be-
styrelsen har drøftet tilgænge-
lighed og tilgængelighedsforum-
mets test og kom frem til:  ”At 
tilgængeligheden bedst fremmes 
ved at starte med at tilpasse stop-

Tekst og foto: Bente RødsgaardTRANSPORT  

UDBUD
Det er trafikselskaberne, der 

skriver udbuddet, og her 

ser de på, hvad der står i et 

fællesgrundlag, fx i busfor-

skrifter.  

Trafikselskaberne har be-

styrelser, som er politisk ud-

pegede, og består af borgme-

stre og andre politikere samt 

et bredere repræsentantskab 

bestående af politikere fra 

samtlige kommuner i trafik-

selskabets dækningsområder. 

Bestyrelsen er de øverste 

ansvarlige for trafikselska-

bets drift. I de fleste tilfælde 

er det kommuner og/eller 

regioner, der medfinansierer  

busdriften, og dermed har 

indflydelse på udbuddene. 

Trafikselskabernes bestyrel-

ser modtager honorarer for 

deres arbejde. Formanden for 

Movia bestyrelse modtager 

264.479 kr. og formanden for 

FynBus 170.000 kr.

Du kan se Udbudsmateria-

let A18, der ligger til grund 

for køb af de 47 busser i Mo-

via: https://www.moviatrafik.

dk/media/7213/udbud-a18.

pdf
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pestederne, og først derefter til-
byde selvhjulpen tilgængelighed 
for kørestolsbrugere via elektriske 
ramper, hvor det er muligt at an-
vende dem, og det er afhængigt 
at stoppestedets udformning. 
Bestyrelsen har derfor ønsket et 
større fokus på stoppestederne 
fra vejmyndighederne.” 

Hvordan kan bestyrelsen i Movia 
blive mere proaktive over for denne 
kundegruppe, som ønsker universelt 
design og jf. verdensmålene ikke 
ønsker at være dem, som er ”left 
behind”?

 ”Movia opfordrer og rådgiver 
vejmyndighederne til, at der lø-
bende sættes fokus på stoppeste-
derne, så der sikres bedre ind- og 
udstigning for alle kunder. I takt 
med at stoppestedernes fysiske 
indretning bliver opgraderet med 
særligt fokus på kantstenshøjden, 
vil elektriske ramper kunne give 
kørestolsbrugere en selvhjulpen 
adgang til busserne,” slutter Kirsten 
Jensen. 

Bestyrelsen i FynBus kræver 
elektriske ramper
Med andre ord, det er stoppe-
stedernes skyld i Moviaområdet, 
at der ikke indkøbes busser med 
automatiske ramper på nuværende 
tidspunkt. 

Men hvis man vender næsen 
mod Fyn, så lyder der helt andre 
toner, når man stiller spørgsmål til 
udbud og ramper. Handicap-nyt har 
talt med Plan-og Markedschef Jan 
Gudmann Hansen.

Hvordan bliver et udbud til hos Fyn-
Bus?

”Et udbud hos FynBus bliver til i 
samarbejde med den part, hvis kør-
sel skal udbydes, det vil sige enten 
en af kommunerne eller Region 
Syddanmark, hvor krav til busserne 
drøftes. Det er dog FynBus’ besty-
relse, der beslutter det endelige 
udbudsmateriale.”

Drøfter FynBus indkøb af busser med 
et tilgængelighedsforum bestående 
af borgere med handicap?

”Nej, vi har ikke et forum, men 
FynBus holder møder med handi-
caporganisationer, ældreorganisa-
tioner og bruger deres input blandt 
andet i arbejdet med udbud.”

I modsætning til Movia så indkøber 
FynBus nye busser med automatiske 
ramper. Hvordan er I kommet frem 
til det?

”FynBus ønsker at gøre busserne 
tilgængelige for så mange som mu-
ligt. Vores erfaring er, at de elektri-
ske ramper gør en forskel for især 
elkørestolsbrugere, der kan benytte 
busserne uden en ledsager. Derfor 
er det et ønske at udfase busser 
med manuelle ramper på Fyn, og 
det er blevet et krav, at el-busserne 
skal have el-ramper. De automa-
tiske ramper blev indført i 2015, 
da det var et krav i et udbud af 
bybuskørslen i Odense. Det samme 
krav er stillet til busserne på de re-
gionale ruter.”

Har I problemer med stoppestederne 
i forhold til de automatiske ramper?

”I den daglige drift er der ikke 
mange meldinger om problemer 
med stoppestedernes tilgængelig-
hed. Der er selvfølgelig en forskel 
på rampens hældning i forhold til 
om stoppestedet ligger i et land-
område eller inden for bygrænsen. 
I byzonerne vil der ofte være kant-
sten, hvilket gør, at hældningen 
på rampen er mest optimal, når 
bussen er sænket. Vi har testet de 
elektriske ramper og stoppesteder 
sammen med tre kørestolsbrugere, 
og de syntes, at stoppestedsforhol-
dene var fine. Der blev testet 36 
stoppesteder, hvor kun syv stoppe-
steder blev oplevet som havende 
dårlige forhold, og heraf var to på-
virket af letbanearbejdet.”

Hvordan løser I stoppestedsproble-
mer?

”Hvis vi får en henvendelse fra 
borgere om et stoppested, så drøf-
ter vi situationen med den kom-
mune, hvor stoppestedet er, da det 
er kommunerne, der har ansvaret 
for stoppestederne.”

Hvordan er de automatiske ramper 
blevet modtaget af kunder med han-
dicap?

”Kunder med handicap roser Fyn-
Bus for initiativet med el-ramper 
i busserne. Det gør en forskel for 
især el-kørestolsbrugere, der kan 
bevæge sig rundt med busserne 
uden en hjælper. Efter mediernes 
store interesse for at brede bud-
skabet ud, oplever vi en stigende 
efterspørgsel på arrangementer, 
hvor kørestolsbrugere kan se og 
afprøve el-ramperne.”

Ifølge Jan Gudmann Hansen er 
også kunder uden handicap glade 
for initiativet og har rost det, og 
chauførerne har efter lidt indkøring 
vænnet sig til at bruge ramperne.

MOVIA I TV2 LORRY
Movia og manuelle ramper 

har også været et tema på 

TV2 Lorry i maj. I indslaget 

oplyste Movia, at cyklister og 

trafikken i København hindrer 

automatiske ramper. Efter 

indslaget begyndte seerne 

at referere til FynBus' succes, 

som Movia efterfølgende ikke 

ville kommentere. 

På Handicap-nyt Ekstra er 

der link til både artikel og ud-

sendelsen på TV2 Lorry.
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Manuel rampe i 
Movia bus.
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 JENS BOUETS KLUMME

 MESSE

REHAB Golf i Danmark

Health & Rehab Scandinavia 2021 

Hvor er det fantastisk at se ting 
lykkes. For godt ti måneder siden 
gik Dansk Handicap Forbund 
aktivt ind i et forsøg på at ud-
brede REHAB Golfen i Danmark. 
I de godt fire år, hvor Roskilde 
REHAB Golf havde forsøgt at 
gøre projektet landsdækkende, 

havde de mødt besværligheder, og deres henvendelser 
havde kun ført til at en enkelt klub, ud over Roskilde, 
startede et REHAB Golf hold. Hjerneskadeforeningen 
havde også forsøgt at hjælpe til både lokalt og på 
direktionsniveau, og i oktober 2020 blev Dansk Han-
dicap Forbund også en del af projektet. Sammen fik vi 
indhentet opbakning fra Kommunernes Landsforening 
(KL), (Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Golfunion 
(DGU) og stort set alle handicaporganisationer, der re-
præsenterer fysiske funktionsnedsættelser, samt Hjer-
teforeningen. 

Vi fik udarbejdet materialer, der beskrev REHAB Gol-
fen til pressen, kommunerne og klubberne, og vi fik 
udvalgt relevante golfklubber efter størrelse, kapacitet 
og baneforhold. Så startede en større besøgsrunde til 
golfklubber landet over, som endnu er i gang. Efter 
nu mere end seks måneders markedsføring og besøg 

rundt om i landet, er det tid til at gøre status. 
Inden udgangen af august står vi med 13 klubber, 

der enten er startet eller starter snarest, fire klubber, 
der starter senere på året, og yderligere fem klubber, 
der påtænker at starte hold i 2022. 

Da REHAB Golf blandt andet er et rehabiliteringstil-
bud, som det offentlige skal kunne henvise borgere til, 
som et supplement eller en erstatning for den mere 
traditionelle fysiske genoptræning, så er det vigtigt, at 
alle regioner har mindst en klub, der kan tilbyde RE-
HAB Golf. Her er regionerne med de store kommuner 
selvsagt ekstra vigtige, da de i sagens natur statistisk 
set vil have flere potentielle borgere, der kan få gavn 
af projektet. Ideelt set bør alle regioner have to eller 
tre og maksimalt fem klubber med i projektet, så der 
sikres volumen i den enkelte klub, men heller ikke 
overbelastning. 

REHAB golf spilles typisk en gang om ugen i tre 
timer, og klubberne sikrer frivillige og trænere til for-
målet. I mange klubber er der fællesfrokost i klubben 
efterfølgende. Vi vil snarest orientere alle Danske Han-
dicap Forbunds lokalafdelinger om deres egen kommu-
nes status samt nærmeste REHAB Golfbane i regionen. 

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

H
EALTH & REHAB Scandina-
via 2021 afholdes fra den 
16.-18. november 2021 i 
København i Bella Center 

Copenhagen, Center Boulevard 5, 
2300 København S. Messen er åben 
i tre dage. Tirsdag og onsdag fra kl. 
9:00-17:00, og torsdag fra kl. 9:00-
15:00.

Besøg Dansk Handicap For-
bund i Bella Center
Dansk Handicap Forbund har en 
stand, og du er velkommen til at 
besøge standen, som har nummer 
C1-025.

Vi er i gang med planlægningen, 
og vi håber at kunne sælge fx kur-
ve fra vores ulandsprojekt i Ghana.

Det er gratis at komme ind på 
messen, og hvis du vil slippe for 
at stå i kø og registrere dig, så kan 

du allerede nu gå ind på messens 
hjemmeside og printe dit adgangs-
kort. Du kan også se en udstiller-
liste.

Læs mere https://www.health-
rehab.dk/

Pressefoto.

Af Bente Rødsgaard
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UDFLUGTSMÅL Af Bente Rødsgaard og Vibeke Baden Laursen 

Koldinghus – slotsruin og 
nyere dansk arkitektur
Handicap-nyt er taget på sommertur til Koldinghus, som har eksisteret i mange forskellige 
udgaver gennem flere hundrede år. I dag kan meget i Koldinghus opleves fra en kørestol

S
LOTTE MED KULTURARV gi-
ver ofte vanskeligheder for 
mennesker med handicap, 
da de vrimler med trap-

per og er bygget i tider, hvor ingen 
bekymrede sig om, at alle skulle 
have adgang. Men der kan findes 
på løsninger, det er Koldinghus et 
eksempel på.  

Gruppen består ud over skriben-
terne af Rasmus Lund Sørensen fra 
Kolding afdeling og Per Kæseler 
fra Rudersdal afdeling, som er 
gruppens chauffør. Vi  bydes vel-
kommen på slotspladsen af Nanna 
Ebert, som er kommunikationschef 
på Koldinghus. 

Skæbnesvanger ildebrand 
og renovering
Nanna Ebert fortæller os, at alle 
med handicap får et visitkort med 
et hotlinenummer til vagten ved an-
komst. Det skyldes, at nogle gæster 
med handicap havde tilbagemeldt 
efter besøget, at de havde følt sig 
lidt lost på slottet, for hvilken vej 
skulle de til elevatoren? Så for fire 
år siden startede Koldinghus med at 
give gæster med handicap et visit-
kort. ”Det har betydet, at vi ikke får 
klager efter besøg. Det er egentligt 
en helt lavpraktisk ting, som har væ-
ret en succes, ”siger hun. 

Hun ved meget om Koldinghus 

og deler beredvilligt ud af sin vi-
den til os. Fx at slottet er bygget 
i flere omgange og har set ud på 
utallige måder, derfor er der ni-
veauforskelle flere steder. 

Koldinghus brændte i 1808, og 
kun murene stod tilbage. Forfatte-
ren H. C. Andersen besøgte ruinen i 
1830, og han var rystet over, at de 
lokale brugte ruinen som et gratis 
byggemarked. Han henvendte sig til 
regeringen og foreslog en fredning. 
I de kommende år blev borgerne i 
Danmark mere interesserede i kul-
turarv, og ruinen blev fredet. Tårnet 
forsøgtes bygget op i 1930erne, 
men først i 1990erne får Koldinghus 

Koldinghus. Pressefoto Preben Matthiesen.
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det udtryk, som det har i dag. 
Det er arkitektægteparret Johan-

nes og Inger Exner, der stod for at 
indkapsle ruinen. Det skete ved 
en ny bygning med en stor hvæl-
ving med træsøjler og en masse 
gangbroer. Det helt specielle ved 
Koldinghus er, at hovedattraktio-
nen er en ruin, som er beskyttet af 
en moderne bygning. Den løsning 
skyldtes, at ruinen var så porøs, at 
man ikke kunne bygge oven på den 
og rekonstruere slottet. 

Ved renoveringen blev der etab-
leret et handicaptoilet og en eleva-
tor. Den skal kørestolsbrugere be-
nytte til hver etage. For at komme 
gennem udstillingerne på en etage 
og tilbage til elevatoren, så skal der 
i enkelte rum udlægges ramper af 
vagten, som man kan ringe til. 

Koldinghus er for få år siden ble-
vet en del af Kongernes Samling, 
før var Koldinghus et lokalmuseum, 
men den lokale samling er rykket 
til en bygning i nærheden. Ifølge 
kommunikationschef Nanna Ebert 
har det betydet, at man kan have 
langt dyrere udstillinger på Kol-
dinghus, som trækker flere besø-
gende med interesse for kulturarv. 

Vi siger farvel til Nanna Ebert 
efter introduktionen og går i gang 
med at opleve på egen hånd.

Tre særudstillinger
For tiden er der tre særudstillinger; 
den ene med nutidigt kunsthånd-
værk, og den anden med brode-
rier udført af Dronning Margrethe 
samt en udstilling om Christian 5. 
Vi bevæger os rundt i slottet, og 
gruppen er ret overvældet. Arkitek-
turoplevelsen af nyt og gammelt er 
så speciel, at den bør opleves. Vi 
kører og går på gult tegl og nyder 
både træsøjler, loft og røde gang-
broer og en smuk integreret rampe, 
som fører mod området med muse-
ets eneste handicaptoilet.

Vi ser udstillingen med nyt dansk 
kunsthåndværk og forbløffes over 
værkerne. Her er brudekjoler pyn-

Figurerne er fremstillet 
af keramik. 
Foto: Bente Rødsgaard.

Vibeke Baden Laursen synes godt om både 
puderne og montren. Foto: Per Kæseler.
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tet med ålegræs, her er figurer af 
dræbte dyr, som man kender dem 
fra motorveje, her er figurer i dyne-
jakker, som viser sig at være lavet 
i keramik. Alle er fascinerede af at 
opleve samtidskunsten. Udstillin-
gen varer til den 24. oktober 2021. 

Næste stop er ”Dronningens 
Broderier”, som vises til 2. januar 
2022. Her vises en samling af pri-
vate ting, som dronningen har bro-
deret til sine nærmeste.

Vibeke fortæller, at hun er impo-
neret over dronningens broderier, 
og at hun vil anbefale udstillingen 
til sin mor, som altid har været glad 
for at brodere. Vibeke er ellevild 

med julekalenderne til børnebør-
nene. Rasmus, som ikke er interes-
seret i broderier, synes alligevel 
godt om enkelte ting fx covers til 
mobiltelefoner.  

Om man kan lide broderier er en 
smagssag, men her er mange men-
nesker, og især kvinder stopper op 
og vurderer de mange puder, stole-
betræk og selskabstasker med bå-
de kenderminer og beundring. Der 
er opstillet sekskantede montrer i 
glas, så det er let at se fx de brode-
rede tasker fra forskellige vinkler. I 
forbindelse med udstillingen er der 
en workshop, hvor man selv kan 
prøve kræfter med broderi.

Vi ser etagen med Christian 
5. udstillingen, som kan ople-
ves indtil den 31. oktober 2021, 
som rummer smukke skatte fx en 
tronstol af narhvaltand, malerier, 
kroningskåbe og våben. Museet 
har også en systue med mange 
dragter, og dem må man gerne 
prøve og blive fotograferet i, dog 
ikke nu, hvor coronaen sætter 
sine begrænsninger for det. Dragt-
værkstedet passes af en kvinde 
iført en gammel dragt. ”Er den 
ikke varm at have på?” udbryder 
Rasmus spontant, og det må hun 
indrømme, men det er en del af 
at være skuespiller på slottet, og 
det elsker hun, så den varme dragt 
tager hun som en oplevelse. 

God formidling
Overalt på slottet er teksterne lette 
at både læse og forstå, og de er 
placeret fint i forhold til kørestols-
højde. I Christian 5. udstillingen 
går der skuespillere rundt i gamle 
dragter og fortæller, og det giver 
formidlingen en ekstra dimension, 
da de kan forklare om genstande, 
så de, der måske ikke kan læse, el-
ler mindre børn også kan få noget 
at vide. ”Det er er et fint lille for-
midlingsgreb,” konstaterer Vibeke 
ved turens afslutning.

UDFLUGTSMÅL 

Vibeke Baden Laursen og Ras-
mus Lund Sørensen er på vej 
ned ad en rampe i teglsten.
Foto: Per Kæseler.
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Rasmus er helt enig. ”Jeg synes, 
at det har været en rigtig god 
oplevelse at besøge slottet, også 
selvom der skal udlægges ramper 
nogle steder, men vagterne er 
flinke og effektive, jeg kan sagtens 
anbefale andre at besøge Kolding-
hus,” siger han.  

Der er dog enkelte steder, hvor 
man ikke kan komme som køre-
stolsbruger. Tårnet er utilgængeligt 
på grund af trapper, og til kirken er 
der en meget stejl rampe, som vi af 
den grund sprang over. 

Handicapparkeringspladserne er i nærheden af Koldinghus. Parke-

ringsområdet overvåges af et parkeringsselskab, så husk at læse reg-

lerne meget omhyggeligt.  Vejen derfra og til slottets indgang foregår 

over brosten med enkelte jævne stenbaner hen til indgangen af slottet 

gennem en port. 

Det letteste for gæster i kørestole er at købe billetterne i forvejen på 

nettet, men man kan godt komme til billetsalget af en bagvej gennem 

museumsbutikken. Vagterne viser gerne den mulighed, så man undgår 

trapper. Der er også kørestole og stokke til udlån, og man kan bruge sit 

ledsagerkort.

Restauranten er i en kælder og har en trappelift med en maxkapaci-

tet på 300 kg. 

Læs mere på museets egen hjemmeside https://www.kongerness-

amling.dk/ koldinghus/

Det er let at 
se, hvad der 

er gammelt og 
nyt. Smukke 

træsøjler ses 
overalt. Foto: 
Per Kæseler.

Brosten i 
gården, men 
der er lavet 

en kørebane. 
Foto: Bente 
Rødsgaard.

Pressefoto: Koldinghus.

Vagterne er 
behjælpelige 
med ramper, 
de steder de 

er påkrævede. 
Foto: Bente 
Rødsgaard.
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En utrolig u si t!

Særlige behov 
kræver særlig 
juridisk rådgivning
Den får I hos HjulmandKaptain.
Rebekka Højmark-Breiner er advokat og 
er vokset op med sin handicappede søster. 
Rebekka ved derfor, hvor udfordrende 
det kan være at få hverdagen til at hænge 
sammen.

Kontakt Rebekka på telefon 7015 1000 eller 
rhj@70151000.dk, og få juridisk rådgivning 
tilpasset jeres situation.

Læs mere på hjulmandkaptain.dk



DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

SEPTEMBER 2021

FREDERIKSSUND-HALSNÆS

Lørdag den 30. oktober kl. 13.30-16.00: Foredrag med Lone 
Hertz. Det er gratis, og alle er velkomne. Tilmelding senest den 
23. 10.

Onsdag den 10. november kl. 18.30-21.30: Bankospil. Vi 
spiller ti spil af tre rækker. Pladerne kan købes for kr. 10. In-
gen lotteri. Tilmelding senest den 5. 11.

Lørdag den 4. december kl. 12.30-16.30: Julefest. Vi hyg-
ger med dejlig mad og julegodter. Gratis for medlemmer. 
Ikke-medlemmer kr. 200. Tilmelding senest den 26. 11.

Arrangementer foregår i Fritidscenteret, Multisalen, Jernba-
negade 2, 3300 Frederiksværk, med mindre andet er nævnt. 
Tilmeldinger skal ske til Anna Marie, tlf. 26 18 38 46 (bedst 
efter kl. 17). 

HORSENS

Torsdag den 14. oktober kl. 19.00: Generalforsamling. Se 
indkaldelse i lokalbladet.

Fredag den 5. eller lørdag den 6. november: Pejseshow.

Torsdag den 2. december kl. 17.00: Julefrokost.

Arrangementer foregår på Sundtoppen, med mindre andet 
er nævnt.

KORSØR-SKÆLSKØR

Lørdag den 30. oktober kl. 18.00: Revytur til Tjæreby Re-
vyen. Spisning af 3-retters menu og efterfølgende revy. 
Transport med liftbus. Pris kr. 280. Gæster betaler arran-
gementets pris plus evt. transport kr. 60. Sidste bindende 
tilmelding 22. 10.

Mandag den 22. november kl. 17.30-21.30 i Teglværkspar-
ken, Korsør: Medlemsaften. Vi spiser sammen, men derud-
over er programmet endnu ikke fastlagt. Pris kr. 100 plus evt. 
transport kr. 60. Sidste tilmelding den 14. 11.

Fredag den 10. december kl. 17.00-21.30 i Teglværkspar-
ken, Korsør: Julefest. Der serveres flæskesteg med tilbehør 
og risalamande. Senere serveres kaffe/te og kage. Luciapiger 
samt musik v/ Jørgen Hansen. Julelotteri med mange fine 
præmier. Pris for medlemmer kr. 150 plus evt. transport kr. 
60. Ikke-medlemmer kr. 200 plus evt. transport kr. 60. Sidste 
tilmelding den 2. 12. 

ODSHERRED

Torsdag den 23. september kl. 9.30-16.30: Temamøde: 
Byggelovgivning og handicappolitik. Oplæg om nyt BR18 v/ 
Søren Ginnerup, civilingeniør, tidl. SBi – Statens Byggeforsk-
ningsinstitut. Oplæg om færdselsregler for alle v/ Søren 

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: dhf@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

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

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

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: jeppe@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:   Log in på "Min side" via hjemmesiden

Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

På grund af situationen med corona kan der med kort varsel ske både ændringer og aflysninger. 
Derfor opfordrer vi alle til at tage kontakt direkte til deres lokalafdeling og se på deres hjemmesider, i 
lokalblade, eller hvor de typisk slår nyheder om arrangementer op.
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er vokset op med sin handicappede søster. 
Rebekka ved derfor, hvor udfordrende 
det kan være at få hverdagen til at hænge 
sammen.

Kontakt Rebekka på telefon 7015 1000 eller 
rhj@70151000.dk, og få juridisk rådgivning 
tilpasset jeres situation.

Læs mere på hjulmandkaptain.dk



DET SKER I DHF 

Ginnerup. Oplæg og debat v/ Erna Christensen, tilgængelig-
hedsvejleder og medlem af Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg 
(BTPU) og Handicaprådet i Høje Taastrup om handicappoli-
tiske muligheder med udgangspunkt i deltagernes konkrete 
sager. Alle interesserede er velkomne. Det er gratis at del-
tage, og der ydes tilskud til kørsel efter statens lave takst. 
Tilmelding senest den 10. 9.

Tirsdag den 16. til torsdag den 18. november i Bella Cen-
ter, København: Rehab Messe. Evt. tilmelding den 10. 11.

Torsdag den 9. december kl. 13.00-17.00 i Asnæs Forsam-
lingshus, Esterhøjvej 26, 4560 Asnæs: Julefrokost, fortælling 
og hyggeligt samvær. Pris kr. 150. Kørsel og drikkevarer for 
egen regning. Tilmelding senest den 8. 11.

Arrangementer foregår på Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 
Højby, med mindre andet er nævnt. Tilmelding skal ske til 
Lena, mail: lena.nielsen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Susy 
Sivebæk, mail: susysiv@mail.dk, tlf. 59 32 45 65, med min-
dre andet er nævnt.

RØDOVRE

Tirsdag den 12. oktober kl. 18.00 på Ørbygård. Medelby-
vej 6, 2610 Rødovre: Generalforsamling. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. Vi starter med spisning kl. 18. Derefter gene-
ralforsamling kl. 19. Forslag skal være formanden i hænde 
senest 14 dage før til Birthe Madsen, Hendriksholms Bou-
levard 55, 2610 Rødovre. Tilmelding til spisning nødvendig 
senest den 2. 10. til Tove Rasmussen, tlf. 26 93 79 89.

SKAGEN

Torsdage den 23. september, 7. og 21. oktober, 4. og 18. 
november og 2. december kl. 19.00-22.00: Bankospil.

Mandage den 27. september og 4., 11., 18. og 25. okto-
ber og 1., 8., 15., 22. og 29. november og 6. december kl. 
14.00-16.30: Mandagsklub.

Lørdag den 25. september kl. 16.45-24.00: 80 års jubi-
læumsfest. Der serveres forret, hovedret, dessert, kaffe og 
kage. Øl, vand og vin inkl. Pris kr. 100. Fra 16.45-17.30 ori-
entering om bisidderordning og tilgængelighedsregler fra 
Chanette Holst og Dorthe Vejs.

Torsdag den 30. september og 25. november kl. 19.30-
23.00: Danseaften.

Søndag den 10. oktober kl. 10.00-16.00: Loppemarked. 
Der kommer 11 loppesælgere, som har lejet sig ind med for-
skellige ting.

Fredag den 29. oktober kl. 18.00-22.00: Stuvet hvidkål, 
flæsk og medister. Senere serveres dessert, kaffe og småka-
ger, mens musikken spiller. Pris kr. 80 for medlemmer. Ikke-
medlemmer kr. 150.

Fredag den 10. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning. 
Det store julebord, dessert, kaffe og småkager. Derefter mu-
sik. Pris kr. 80 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150.

Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rul-
lepølse og ost til kr. 80. Tilmelding skal ske senest tirsdagen 
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer 
foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er 

nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest fem 
dage før på tlf. 20 86 45 54. 

SLAGELSE-SORØ

Mandag den 27. september kl. 10.00-17.00: Løvfaldstur til 
Stevns Fyr. Afrejse fra Slagelse busstation kl. 10. Middags-
mad på Café MAD/RO. Pris kr. 300. Tilmelding og betaling 
senest den 6. 9.

Mandag den 4. oktober kl. 18.00: Modeshow for damer og 
mænd. LilliMarlene kommer og viser kollektionen frem. Vi 
starter med et stykke smørrebrød. Pris kr. 50. Tilmelding og 
betaling senest den 25. 9.

Onsdag den 6. oktober kl. 11.30: Besøg til Vesthuset i Sorø. 
Afgang med Arnes liftbus fra busholdepladsen. Der serveres 
sild og smørrebrød samt kaffe og kage til underholdningen. 
Drikkevarer for egen regning.  Pris kr. 100. Kun for medlemmer. 
Tilmelding og betaling senest den 25. 9.

Mandag den 8. november kl. 18.00: Bankospil. Vi starter med 
to stk. smørrebrød. Der er købt gevinster. Pris for aftenen kr. 85. 
Tilmelding og betaling senest den 31. 10.

Onsdag den 17. november i Bella Center, København: Health 
& Rehab Messe. Pris afhænger af, hvilken transport vi bruger. 
Seneste tilmelding den 31. 10.

Søndag den 28. november kl. 12.00-17.30 i Otterup forsam-
lingshus: Afdelingens 65 års fødselsdag. Der serveres velkomst-
drink, buffet, én genstand, kaffe og kage og god musik. Pris kr. 
300. Transport sørger man selv for.

Mandag den 6. december kl. 18.30-20-30: Julehygge med 
musik. Der serveres gløgg og æbleskiver. Tilmelding og betaling 
senest den 28. 11.

Bindende til-/afmelding skal ske til Bente, tlf. 51 25 45 51, 
eller Brita, tlf. 22 29 56 73. Betaling via Mobile Pay 50 82 00. 
Alle arrangementer afholdes i Kongehave Centeret, Svendsgade 
102, Slagelse, med mindre andet er nævnt.

STEVNS-FAXE

Lørdag den 16. oktober kl. 12.30-16.00 på Mødestedet, 
Bredgade 1, 4652 Hårlev: Bankospil. Der serveres andesteg/
flæskesteg og citronfromage. Vi spiller, når vi har spist. Pris kr. 
250. Tilmelding senest den 4. 10.

Lørdag den 27. november kl. 12.45-20.00: Bustur til Birkega-
ardens Haver. Vi kører fra Stevnshøj. Vi holder ved først Bjæl-
kerupvej og derefter ved Hoterhaven Plejecenter, hvor vi er ca. 
13.30. Vi skal se den juleoplyste have og spise middag i caféen, 
hvis det kan lade sig gøre. Ellers finder vi et andet sted. Pris kr. 
300. Tilmelding senest den 19. 11.

Bindende tilmelding til arrangementer til Lissy Olsgaard, 
tlf. 56 50 37 33, eller Inge Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17, 
email:  ilpibstevns@gmail.com. Husk selv at bestille flextra-
fik om nødvendigt.

THISTED

Onsdag den 13. oktober kl. 12.30: Spis sammen. Tilmelding 
senest otte dage før til Kirsten Lund, tlf. 50 91 24 98.
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Susan Aakjær Larsen på Facebook

DET BEDSTE  
SKOLEÅR I DIT LIV

Besøg os og mærk fællesskabet

Hardsyssel E�erskole ligger i Vejrum mellem  
Struer og Holstebro. Vi har fire linjer:  
Outdoor, Musik, Sport og Film.

Skolen har reserveret fire pladser til elever med fysiske 
handicaps. Der er tilgængelighed over alt, og vi har 
ansat rigtig søde handicaphjælpere.

Se mere på hardsyssel.dk – her kan du også se, hvordan 
du kan besøge os.

/ /  
T 97 46 47 33  /

hardsyssel.dk

� � � � �

DryNites® natunderbukser har ekstra høj bekyttelse, 
er designet så de ligner almindelige underbukser 
og udviklet i et særligt lydløst materiale. 
Findes i 3 størrelser til børn i alderen 3-5 år, 4-7 
år og 8-15 år.

DryNites® BedMats er et absorberende engangs- 
underlagen, der holder madrassen tør, når uheldet 
er ude. DryNites® BedMats er specielt udviklet med 
fokus på høj absorbering, beskyttelse og diskretion. 

Læs mere på www.drynites.dk

Vågn op tør!
®

Færre bekymringer, mere barndom

Danmarks nr. 1 natunderbuks til 
    Piger    &    Drenge

Tape
funktion holder  

underlaget  
på plads

Unikt engangsunderlagen

Fås i de fleste supermarkeder, Matas og på apoteket.



Lørdag den 6. november kl. 14.00-16.00: Kom og hør om 
alternativ medicin og behandling. Tilmelding til Laila, tlf. 51 31 
58 51.

Fredag den 12. november kl. 10.00-14.00: Loppemarked. Øn-
ske om gratis stand, kontakt Laila, tlf. 51 31 58 51.

Onsdag den 17. november kl. 12.30: Julefrokost. Tilmelding 
senest otte dage før til Kirsten Lund, tlf. 50 91 24 98.

AARHUS-RANDERS

Onsdag den 29. september kl. 16.45: Rundvisning på ARoS-
udstillingen THIS IS NOT AFRICA. Pris kr. 50. Hjælpere er 
gratis. Evt. spisning bagefter for egen regning. Tilmelding 
senest den 20. 9. til Solveig, email: sol1920@gmail.com el-
ler tlf. 41 17 29 45 (sms).

Fredag den 8. oktober: Udflugt i liftbus til Nationalpark 
Vadehavet. Pris kr. 200. Hjælpere gratis. Kontakt Solveig på 
sol1920@gmail.com eller sms på 41 17 29 45.

Onsdag den 13. oktober kl. 17.00 på Lyngåskolen, Graham 
Bells Vej 1D, 8200 Aarhus N: Valgmøde. Gratis for medlemmer 
og deres hjælpere. Ikke-medlemmer kr. 100. Tilmelding senest 
den 6. 10. kl. 12 til hahnviby@gmail.com eller tlf. 61 60 97 27 
(sms).

Fredag den 5. november kl. 14.00: Herregårdstur med liftbus 
i Mols Bjerge. Vi mødes ved P-pladsen ved Danmarks Jæger-
forbund, Molsvej 34, 8410 Rønde. Pris kr. 50, som afregnes på 
dagen. Vi sørger for kaffe og brød. Tilmelding senest den 29. 
10. til Solveig, email: sol1920@gmail.com eller tlf. 41 17 29 45 
(sms).

Onsdag den 10. november kl. 17.00 på Lyngåskolen, Graham 
Bells Vej 1D, 8200 Aarhus N: Mortens Aften. Pris kr. 100 for 
medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150. Tilmelding senest den 8. 
11. kl. 12 til hahnviby@gmail.com eller sms 61 60 97 29.

Fredag den 3. december kl. 18.00 Julefrokost hos Det Glade 
Vanvid. Pakkerivej 2 i Aarhus. Pris kr. 200. Hjælpere er gratis. 
Tilmelding senest den 12. 11. til hahnviby@gmail.com eller 
sms 61 60 97 29.

Onsdag den 15. december kl. 16.30 i Fælleshuset på Myr-
holmsvej 85, Viby J.: Julehygge med gløgg og æbleskiver. Det 
er gratis. Tilmelding senest den 13. 12. til hahnviby@gmail.
com eller sms 61 60 97 29.

Husk at oplyse, om du bruger manuel eller elektrisk kørestol 
samt evt. allergier. Hold dig desuden opdateret via hjemmesi-
den: www.dhf-aarhus.dk.

DET SKER I DHF 
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Lørdag den 9. okto-
ber-søndag den 10. 
oktober på Danhostel, 
Mommarkvej 22, 6400 
Sønderborg: General-
forsamling. Dagsorden 
iflg. vedtægterne. Del-
tagerbetaling kr. 500. 
Personlige hjælpere 
er gratis. Der gives kr. 
1/km i kørselsgodtgø-
relse plus handicap-

brobizz. Tilmelding til Annelise Hansen, email: annelise-
hansen@live.dk, tlf. 40 19 98 61 eller helst til Palle Toft 
Hansen, email: palletoft@hansen.mail.dk, tlf. 40 14 52 28.

Tur til Andelsbyen Nyvang: Planlægger turen den 27. el-
ler 28. november. Se mere i Amputationskredsens blad.
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Følg med i forbundets  arbejde, når Handicap-nyt er på vej
Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og de lange deadlines gør, at der er meget, 
som forbundet gør, som ikke får plads på siderne i bladet.

Derfor er det en god ide at læse nyheder på forbundets hjemmeside og abonnere på nyheds-
brevet, som udsendes en gang om ugen. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Derudover har forbundet en Facebookside, hvor medlemmer og andre interesserede kan 
følge med i arbejdet, og landsformand Susanne Olsen er også at finde på det sociale medie 
Twitter, hvor hun fra tid til anden pipper fra de møder, hun har med fx politikerne på Christi-
ansborg.

Interesserede kan finde forbundets Facebookside på  www.facebook.com/danskhandicapfor-
bund, og landsformanden går under navnet @SusanneOlsenDHF på Twitter.

Vi glæder os til at se dig. 

Brug huskelisterne
Bygge-og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) har udgivet nogle 
huskelister med tegninger og mål.

De er gode at have inden for rækkevidde fx til brug i 
handicapråd eller til at gå i dialog med en hotelejer el-
ler et museum.

Du finder dem på hjemmesiden https://danskhandicap-
forbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/
tjek-og-huskelister/huskelister/
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Kildehaven er for unge voksne med et handicap, der ønsker at leve et aktivt og selvstændigt liv i 
fællesskab. Alle beboere er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om friplejeboliger. 
Kildehaven Gården er vores aktivitets- og samværstilbud der ligger i naturskønne omgivelser. Her 
aktiveres indskrevne brugere i hverdagene med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og der 
vægtes en høj grad af medbestemmelse i hvilke aktiviteter der skal iværksættes.
Kildehaven vil sikre den enkelte beboers mulighed for fysisk udvikling og udfoldelse. Vi værner om 
det sociale aspekt i form af hygge, nærvær og samspil på tværs af enheder og diagnoser. 
Beboere og personale medvirker til at skabe et miljø, hvor individet er i centrum, under hensyntagen 
til fællesskabet. 

Vi gør dem der vil, til dem der kan

Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Pernille Timmermann på 20342052

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge 

www.kildehaven.com

BOSTEDET

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

Oplev 3 fantastiske dage på

Health&Rehab Scandinavia
- Messen for hjælpemidler og velfærdsteknologi 

16.-18. november 2021 · Bella Center Copenhagen
Har du et handicap, en funktionsnedsættelse, en kronisk sygdom eller 
er du pårørende, så er et besøg på messen helt sikkert en oplevelse, 
som du ikke skal være foruden. Let’s meet. Again!



DET SKER I DHF 

Hjælp Dansk  Handicap 
 Forbund videre  
ud i fremtiden

I snart 100 år har Dansk Handicap Forbund kæmpet for et liv med lige muligheder. 
Der er stadig kampe, der skal kæmpes. Du kan være med til at sikre kampen de 

næste 100 år! Send et gavebeløb* til:

Reg. nr.: 41 80, kontonr.: 5401119 · Mobile Pay: 97848

Hvis du ønsker at give en fast månedlig, halvårlig eller helårlig gave, som 
trækkes via  Betalingsservice eller ved fremsendt girokort så kontakt os på 

 dhf@ danskhandicapforbund.dk eller telefon 39 29 35 55

* Når du støtter  
med mindst 200 kr., 

så sikrer du forbundets 
fortsatte status som 

almennyttig organisation 
med momsfrihed!

Husk cpr-
nummer, så 

indberetter vi 
til SKAT
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Hvorfor vælge Olivia Danmark 
som din BPA-leverandør?

✓ Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

✓ Du og dine behov er i fokus og du får en fast 
tilknyttet BPA-rådgiver.

✓ Vi har et brugervenligt IT-system til at oprette 
nye medarbejdere, lægge vagtplaner mm.

✓ Du får adgang til en vikarportal, hvor du kan 
søge efter vikarer.

✓ Vi har et indgående kendskab til lovgivningen.

✓ Vi fører altid en fortrolig og uformel dialog, 
når vi rådgiver og vejleder dig.

Vil du vide mere?

Kontakt BPA-rådgiver Dea eller Edith på
8888 7171

bpa@oliviadanmark.dk
www.oliviadanmark.dk

HandicapNyt - august 2021.indd   1 04-08-2021   14:08:18



INDMELDINGSKORT

Jeg ønsker medlemskab af  
Dansk Handicap Forbund
Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver.

Navn:

Sæt X:  Jeg har et handicap  Jeg har ikke et handicap

Ægtefælle/samlevers navn: 

Sæt X:  Har et handicap  Har ikke et handicap

Adresse:

Postnr./by:

E-mail: Telefon: 

Fødselsdato (dato.måned.år):

Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):

  Forældrekredsen (FK) (For forældre med børn under 18 år med handicap 

Barnets navn:    

Fødselsdato (dato.måned.år):

 Ungdomskredsen (15- 36 år) (UK)

 Amputationskredsen (AK)

 RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

 HPV-update-gruppen (HPV)

Håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskabet
Når du melder dig ind i Dansk Handicap Forbund, opbevarer vi dine 
oplysninger i vores medlemssystem. Derudover sendes dit navn, adresse, 
fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse videre til den lokalafdeling, 
du geografisk hører til. Det gør vi, så du kan modtage relevant materiale og 
information fra din lokalafdeling i forbundet.

I forbindelse med indmeldelse i Dansk Handicap Forbund spørger vi til, 
om du har et handicap eller ikke har et handicap. Det gør vi udelukkende 
til eget brug, da det er et krav, for at man kan stemme på lokalafdelin-
gens generalforsamling og / eller på specialkredsens generalforsamling 
/ landsmøde og / eller på Dansk Handicap Forbunds kongres. Det er dog 
ikke et krav, at man har et handicap, hvis man ønsker at stille op til et 
tillidserhverv i forbundet.

Som medlem modtager du pr. post magasinet Handicap-nyt. Dette kan 
fravælges, når du modtager det første gang, og du kan altid læse det elekt-
ronisk på vores hjemmeside.

Melder du dig også ind i en specialkreds i Dansk Handicap Forbund, 
modtager du automatisk et blad / magasin / nyhedsbrev fra specialkred-
sen, hvis den udsender et sådant. Dette kan fravælges, når du modtager 
det første gang.

Ved udmeldelse af forbundet opbevarer vi dine oplysninger i op til fem 
år. Jf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplys-
ninger, og på baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning, i det 
omfang det ønskes.

Med min underskrift giver jeg samtykke til ovenstående håndtering af 
mine oplysninger.

Dato og underskift:

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2021
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁
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Illustration: Niels Poulsen.
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Orienteringsmøde om Geelsgårdskolen 
torsdag d. 4. november 2021 
 

Vi holder orienteringsmøde om – og åbent hus på – Geelsgårdskolen 
d. 4.11.21 kl. 9.00-12.00 og inviterer 
• kommende elevers forældre 
• skolepsykologer  
• sagsbehandlere  
• andre interesserede 

Besøg klasserne i tidsrummet kl. 9.00-10.30 og/eller deltag i orienteringsmødet kl. 10.30-12.00 
i vores mødelokale A i kælderen (nedgang via indgangen Skodsborgvej 1B). Hvis du ønsker at 
besøge os, bedes du kontakte Susannah Soewarta på tlf. 4511 4012 eller skrive til os på 
mailadressen: geelsgaardskolen@regionh.dk. Er du forhindret i at komme den 4. november, er 
du velkommen til at kontakte vores skoleleder Ole Nissen på tlf. 4511 4004 for at få arrangeret 
besøg på skolen en anden dag. 
 
Geelsgårdskolen er Region Hovedstadens specialskole for elever med: 

 �svære bevægelseshandicap, herunder elever med cerebral parese 
 �multiple funktionsnedsættelser 
 �medfødt døvblindhed 
 �kombinationer af døvhed/hørehæmning, cerebral parese samt ADHD og autisme 
 �sjældne handicap – bl.a. Charge syndrom og Louis-Bars syndrom 

 
Geelsgårdskolen tilbyder desuden bo-ophold og aflastning for nogle af eleverne fra 0. til 10. 
klasse. Vi tilbyder også STU for elever med ovennævnte funktionsnedsættelser. Skolens 
hverdag er organiseret i et tæt samarbejde mellem lærere, pædagoger, fysioterapeuter, 
ergoterapeuter, talepædagoger og psykolog i undervisning og i fritidsaktiviteter. 
 
Læs gerne om os på forhånd på www.geelsgaardskolen.dk, hvor du kan se vores film om skolen 
eller kontakt skoleleder Ole Nissen, ole.nissen@regionh.dk, tlf. 4511 4004. 
 
Vi glæder os til at se dig! 
 
Venlig hilsen 
Ole Nissen  

Geelsgårdskolen 
Administrationen 

Kronhjorten 
Kronhjorten er et bosted for udviklingshæmmede børn og unge 
mellem 7 og 24 år med særlige individuelle behov og udfordringer. 
Vi arbejder ud fra Rudolf Steiners antroposofiske filosofi om det 
hele menneske, og ønsker at give børnene og de unge trygge og 
hjemlige omgivelser hvor den enkelte individuelt kan trives og 
udvikle sig optimalt på vej til et mere selvstændig liv.
www.bostedetkronhjorten.dk

Venlig hilsen Kronhjorten Lystrupvej 64 3550 Slangerup
Tlf. 48279001 • www.bostedetkronhjorten.dk  

Ledig plads sommer 2020

Kontakt

david@kronhjorten.com

1

FRIHED SKAL VÆRE FOR ALLE

www.pressalit.com, info@pressalit.com,T: 8788 8788

Selvstændighed, frihed og værdighed; det er, hvad fleksible  
indretningsløsninger kan give dig. Med den rette løsning får  

du muligheden for at skabe det frirum, der gør dig mere  
uafhængig og giver dig en nemmere hverdag.



I uge 29 på Egmont Højskolen foregår sommer-
kurser med temaet ”Leg, latter og livsglæde.” 

Handicap-nyt har bedt højskolelærer Michael Pe-
dersen om at beskrive en enkelt kursusdag i uge 29

L
EG, LATTER OG livsglæde” er 
temaet for Egmonthøjskolens 
sommerkurser, som er et 
samarbejde mellem Egmont 

Højskolen og Dansk Handicap For-
bund. En typisk dag starter med 
morgensamling, hvor der er fælles-
sang. Da sangen slutter, begynder 
spisesalen at blive tømt. Kursisterne 
på familiekurset skal finde deres 
fag, og kursisterne på voksenkurset 
skal til foredrag. 

Sandkorn på sandkorn 
Bie-rummet på Egmont Højskolen, 
som er opkaldt efter billedkunstne-
ren Jørn Bie, bliver stille og roligt 
fyldt af mennesker, som i denne 
uge fungerer som foredragssal. 
Dagens foredrag har titlen ”Sand-
korn på sandkorn”, hvor psykolog 
Ann-Louise Otos Rusborg sætter 
fokus på, hvilke udfordringer pårø-
rende til mennesker med handicap 
oplever, hvad de kan medføre, og 
hvordan de kan afhjælpes. 

”En af de største udfordringer 
er de mange kontakter, som man 
skal samarbejde med som foræl-
dre til et handicappet barn,” siger 
hun og viser et slide med alle de 
instanser, som hun har skulle sam-
arbejde med omkring sin søn. ”En 

af de sværeste typer af kontakter 
er kontakten til kommunen, altså 
sagsbehandlere og visitatorer. Det, 
de beslutter, får afgørende be-
tydning ikke bare for barnet med 
handicap, men for hele familien. 
Jeg har selv oplevet, at jeg har 
måtte vente længe, før jeg turde 
læse et brev eller i de senere år et 
brev i e-boksen, fordi jeg var bange 
for, hvilket svar der lå, og hvad det 
ville betyde,” fortalte Ann-Louise 
Otos Rusborg. 

Efter at have fortalt om, hvilke 
udfordringer hun både fagligt og 
som mor til en ung med handicap 
har oplevet, gennemgik hun de 
symptomer, som den slags ople-
velser kan føre med sig. Stress, 
depression, kognitive problemer og 
mange andre symptomer som kan 
bunde i, at man føler sig presset. 

”Jeg tror, at alle mennesker op-
lever de symptomer i pressede 
situationer. Men jeg tror også, at 
mennesker med handicap og deres 
pårørende oplever det hyppigere 
og stærkere end andre. Derfor skal 
vi passe på os selv og sørge for at 
gøre noget godt for os selv,” sagde 
Ann-Louise Otos Rusborg. 

Den sidste del af foredraget be-
stod af ideer til, hvad man selv kan 
gøre, fx god søvn, afslapning, hvor 
man ikke laver noget som helst, 
men også gåture og meditation.

Spørgsmål var der også plads til, 
og en deltager spurgte: ”Har det 
været for hårdt for dig at have en 
søn med handicap?” Svaret kom 
prompte: ”Det har på ingen måde 
været for hårdt at have en søn med 
handicap, ham vil jeg ikke være 
foruden, men det er alt rundt om. 
Alle kontakterne, de reaktioner 
man møder fra andre, som man 
skal forholde sig til, og meget 
andet, som er hårdt,” svarede Ann-
Louise Otos Rusborg. 

Det store fællesprojekt 
På skolens værksted er 
der gang i den. Faget 
”Eksperimenta-
riet” er efter 
en fælles 
brain-

Sommerdag 
på Egmont 
Højskolen

Tekst og foto af Michael PedersenSOMMERKURSUS 

Villads Perch arbejder i 
værkstedet med en ma-

skine.

”

Foredrag i Bie-rummet.
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storm begyndt at lave en Rube 
Goldberg-maskine, hvor en kugle 
starter en kædereaktion. 

”Vi er ved at lave en bane, som 
fungerer som en maskine. Før 
vi lavede en brainstorm, så vi et 
par filmklip, blandt andet et hvor 
skuespilleren Dirch Passer bliver 
vækket om morgenen med æg og 
kaffe af en maskine, han starter 
fra sin seng. Planen er, at en kugle, 
når den er sat i gang, selv skal løbe 
gennem hele banen og dermed 
sætte gang i sin fremdrift. Vi har 
udviklet ideen sammen på holdet,” 
fortæller Thea Fischer, som er på 
faget sammen med sine to børn 
William og Villads Perch samt sin 
mand Michael Perch. 

Villads er i gang med at lave en 
båd af en coladåse, som skal sejle 
kuglen et stykke af vejen, hvor 
banen består af et rør med vand 
i. Han er tydeligt optaget af sit ar-
bejde.

”Jeg synes, det er fedt, at selvom 
vi er så forskellige, så kan vi være 
fælles om at lave det her projekt 
på ”eksperimentariet,” siger Wil-
lads Perch.

Det kræver tålmodighed 
På faget 3D-design sidder 

Martin Havreballe 
Dupont og 

Frederik og 
arbejder 

ved 
hver 

sin computer. De er far og 
søn. Martin fortæller, at 
han er i gang med at lave 
en holder til alle sine kab-
ler. Det første print er for 
stort og for skrøbeligt, så 
nu er han i gang med at 
forbedre det. Han fortæl-
ler, at det kræver stor 
præcision, fordi det ofte 
drejer sig om små mar-
ginaler, og at 3D-design 
er nyt for ham. 

”For mig som far er 
det meget sjovt at have 
det her fag med min 
søn, Frederik. Det er jo 
slet ikke mit univers 
og meget fremmed 
for mig. Derimod ved 
Frederik en masse 
om det i forvejen,” 
forklarer Martin Hav-
reballe Dupont. 

Ved siden af er Frederik ved at 
færdiggøre sin raket. Lærer Stevie 
Kørvell giver ham gode råd til, 
hvordan han kan forbedre sit de-
sign. Frederik går straks i gang med 
at lave de små forbedringer.

”Nu har jeg så lavet den om og 
skal til at printe den igen. Det ta-
ger mellem et kvarter og en halv 
time at lave den på computeren, 
men det tager 3-4 timer at printe 
den ud,” siger Frederik Havreballe 
Dupont.

Tid til leg
Efter en god frokost kan voksen-
kurset og forældrene fra familie-
kurset vælge mellem et væld af 
fag. Samtidigt er der aktiviteter 
for børn og unge. De mindste er i 
gang med at male et fællesmaleri 
på et papunderlag, der ligger på 
græsplænen. Det foregår ved, at 
der hænger dåser med huller i 
ophængt i snore. Når der kommer 
maling i dåserne, kan de bevæges 
hen over pappet. 

De store børn og de unge er op-
pe i skoven. En af lederne forklarer 

reglerne for skovstratego, hvorefter 
de deles i to hold, der skal gå med 
hver sin leder. Nu skal der kæmpes 
med blod, sved og tårer. Den kamp 
er Storm Guldløv Lund klar til.

”Vi er inddelt i to hold og skal i 
gang med at spille skovstratego. Vi 
får nogle kort, der oplyser, hvilken 
rolle vi har. Det gælder om at finde 
det andet holds fane og stjæle 
den. Jeg er sikker på, at vi vinder,” 
siger Storm.  

Selv om aftenen 
Efter en pause og aftensmad er 
der igen mulighed for at være 
aktiv. Denne aften er der åben i 
skolens svømmehal ”Vandhalla”, og 
det er muligt at komme en tur på 
klatrevæg i hallen. Andre benytter 
aftenen til at få nogle gode snakke 
med gamle og nye venner. Baren er 
åben, og på et tidspunkt er det mu-
ligt at få lidt natmad. En lang dag 
er gået på sommerkurset, og en ny 
dag venter. 

Brochure for årets kursus i uge 29. 

– udviklet i samarbejde medDanmarks mest rummelige højskole

Uge 29 19. - 25. juli 2021

– For børn og voksne

LEG, LATTER OG LIVSGLÆDE
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F
OLKETINGET HAR FOR nyligt 
behandlet et beslutningsfor-
slag (B-238) fra Det Radikale 
Venstre, om at FN’s handicap-

konvention skal inkorporeres i den 
danske lovgivning. Konventionens 
bestemmelser skal ifølge forslaget 

være direkte nævnt i den danske 
lovgivning. 

Det kan fx ske via en overordnet 
lov om forbud mod diskrimination 
på baggrund af handicap eller ved 
at indføje konventionens bestem-
melser direkte i den enkelte lov-

givning, eksempelvis i serviceloven 
vedrørende Borgerstyret Personlig 
Assistance (BPA).

Spørgsmålet om inkorporering 
af internationale konventioner har 
før været på dagsordenen med ne-
gativt udbytte, hvis man ser på det 
fra tilhængernes side. Politikerne 
vil gerne styrke rettighederne for 
mennesker med handicap, men 
ikke ved hjælp af en inkorporering 
af handicapkonventionen.

Juristerne i ministerierne har 
altid anbefalet politikerne at afstå 

Inkorporering af FN’s 
handicapkonvention  
– fup eller fakta?

Det lykkedes ikke at få FN handicapkonventionen inkorpo-
reret i dansk lovgivning her i 2021. Det var der ikke flertal 
for i Folketinget. Det ærgrer kronikøren, at der fortsat er 
en politisk og administrativ holdning imod inkorporering

Folketinget arbejder bag murene 
på Christiansborg.  
Pressefoto: David Kahr.



fra at foretage en inkorporering af 
internationale konventioner, og de-
res anbefaling er blevet støttet af 
flere kommissioner og udvalg, som 
bl.a. har lavet flere betænkninger 
om spørgsmålet om inkorporering 
– den seneste i 2014.

Argumenter imod inkorpo-
rering
Opfattelsen blandt politikerne 
og embedsfolk er, at FN konven-
tionerne er for bredt og upræcist 
formulerede. Det er de blandt 
andet fordi, de skal kunne passe 
til 200 lande. Derfor vurderes de 
at være vanskelige eller umulige 
at omsætte til konkret politik og 
lovgivning, som efterfølgende kan 
afprøves ved domstolene, uden at 
deres afgørelser kommer til at have 
afgørende indflydelse på fordelin-
gen af velfærdsgoder i det danske 
samfund. Politikerne frygter ikke at 
kunne bestemme selv, men blive 
underlagt domstolenes fortolknin-
ger.

Det er endvidere blevet fremført 
blandt andet i betænkninger, at 
hvis man foretager en inkorpore-
ring, så kan man uønsket komme 
til at skulle følge anbefalinger og 
afgørelser fra komiteerne under 
konventionerne, som består af 
medlemmer uden tilstrækkeligt 
kendskab til danske forhold – øko-
nomisk, socialt eller kulturelt. 
Politikerne vil ikke afgive 
magten, snarere kæmpe for 
at få den "tilbage".

I øvrigt er der en 
generel opfattelse 
af, at den danske 
lovgivning på ingen 
måde er i modstrid 
med de internationale 
konventioner, snarere 
tværtimod.

Under forhandlin-
gerne i Folketinget om 
B-238, som kun handlede 
om handicapkonventionen, 
blev det fremhævet, at der var et 

flertal blandt 2014-kommissio-
nens medlemmer, som var imod 
inkorporering af de internationale 
konventionerne i dansk lovgivning. 
Der var seks medlemmer for inkor-
porering og fire imod, mens fem 
embedsfolk afstod fra at være for 
eller imod, som det er kutyme, når 
der er tale om politiske spørgsmål - 
men fortællingen er, at der var seks 
for og ni imod!  Historien om det 
ikke-eksisterende flertal var atter 
på banen i politikernes diskussion 
og argumentation for ikke at stem-
me for B-238. (Du kan læse hele 
debatten på Folketingets hjemme-
side. Søg efter: ”B 238 Forslag til 
folketingsbeslutning om inkorpore-
ring af FN’s handicapkonvention i 
dansk ret.” red.)

Der er intet at frygte
Men er der noget at frygte, eller 
kan det måske være til fordel af 
foretage en inkorporering af handi-
capkonventionen?

Hvis man synes, at konventionen 
er for bred og upræcis, så kunne 
man netop foretage en inkorpo-
rering i den danske lovgivning, så 
politikerne kan bestemme, hvordan 
domstolene skal forstå rettighe-
derne i dansk kontekst. Det vil give 
politikerne magt frem for afmagt.

Hvis man har den opfattelse, at 
internationale konventioner ikke 
behøver at blive inkorporeret i 
dansk lovgivning, fordi de allerede 
forpligter med ratificeringen, så 
skal man være opmærksom på, at 
de danske domstole kun yderst 
sjældent henviser til konventio-
nerne og deres bestemmelser. Det 
skete kun i cirka 50 tilfælde fra 
2000-2014, jævnfør ovennævnte 
kommission. Det kan næppe siges 
at være mange – og næppe til-
strækkeligt til at sikre en effektiv 
retssikkerhed. Det indikerer, at der 
er behov for en styrkelse, som fx 
kan ske ved inkorporering. Kom-
missionen gjorde endvidere den 
iagttagelse, at de ikke kunne finde 
en uenighed mellem politikerne og 
domstolene.

Effektive menneskerettig-
heder
Det lave antal sager ved domsto-
lene med henvisning til interna-
tionale konventioner kan i sig selv 
indikere, at med en inkorporering 
bliver borgernes menneskerettig-
heder beskyttet, styrket og frem-
met! Rettighederne bliver en del 
af lovgivningen og kommer derfor 
til at betyde noget fra den enkelte 
sagsbehandler og helt op til høje-
steret.

Inkorporering af handicapkon-
ventionen vil være en effektiv 

og mulig vej til en effektiv 
implementering af men-

neskerettigheder for 
mennesker med han-
dicap – direkte i den 
gældende lovgivning 
og dermed i første 
instans, nemlig hos 
sagsbehandleren, og 
med den lovgivnings-

mæssige magt placeret 
hos Folketinget!
Det er beklageligt, at 

der fortsat er en politisk og 
administrativ holdning imod 

inkorporering.
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Gensyn 
med Island

Guiden på Rappi, og 
skribenten på Galsi. 

Privatfoto.
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D
ET VAR FLERE år siden, jeg 
havde været på ferie, så i 
år skulle det være! Men - 
hvor rejser man lige hen, 

når man er blevet alene og handi-
cappet? 

Valget blev halvøen Snæfellsnes 
på Vestisland, hvor jeg tidligere har 
været på rideferier. Det er luksus-
bondehusferie med indkvartering i 
hytter, værelser eller lejligheder - i 
modsætning til de mere primitive 
ridesteder på Island, hvor man 
overnatter i køjesenge i gamle få-
rehytter uden moderne faciliteter. 
Når man er lidt oppe i årene og 
har diverse skavanker, er det rart 
at have sit eget badeværelse, en 
god seng samt at få måltiderne 
serveret.

Københavns lufthavn var 
lidt bøvlet
Det var nemt at booke flybillet hos 
Icelandair og bestille handicap-
hjælp. Der var billetter helt ned 
til omkring 800 kr. hver vej; min 
kostede dog lidt mere, da jeg ud 
over den indcheckede bagage ville 
have en kabinekuffert med medi-
cin, hjælpemidler og den uund-
værlige computer med i flyet. Jeg 
havde valgt ”kørestol til rampe” og 
klatrede selv op ad rampen, mens 
personalet holdt mine krykker.

Det besværligste på hele rejsen 
var faktisk at komme frem til Gate 
3 i Kastrup Lufthavn, for der var 
afspærringer på grund af ombyg-
ninger og corona-testtelte. Den 
høje bil, jeg ankom i, kunne ikke 
komme igennem det parkerings-
hus, som var omkørselsvejen til 
gaten. Vi holdt derfor ind ved et 
”tomt” busstoppested - der var 
ikke et menneske at se i miles om-
kreds og ingen at spørge om vej. 
Min chauffør måtte spadsere ca. en 
kilometer og kom tilbage en halv 

time senere med en kørestol, og så 
blev jeg skubbet til Gate 3, mens 
han trillede min store kuffert, og 
jeg balancerede med krykkerne og 
kabinekufferten på knæene.

Kastrup Lufthavns handicaphjælp 
er udliciteret til Falck, som først 
tager imod passagererne, efter man 
er kommet igennem check-in, men 
herefter gik det fint.

Island og lægebesøg
I Reykjaviks lufthavn Keflavik var 
hjælpen fremragende. Jeg blev 
modtaget af to hjælpere, den ene 
med en luksusmodel af en kørestol, 
den anden tog sig af min bagage. 
Værtsstedet havde fået speciel 
tilladelse fra de islandske sund-
hedsmyndigheder til at hente mig 
i lufthavnen. Familien havde sendt 
deres svigersøn Hjörvar, som jeg 
ikke havde mødt før. Jeg var godt 
træt, og vi havde tre timers køretur 
foran os, men vi fik snakket hyg-
geligt undervejs. Alle islændinge 
taler fremragende engelsk, og de 
lidt ældre forstår også dansk. Trods 
vaccinepas blev jeg podet ved an-
komst til Island. Jeg skulle være i 
isolation i min hyggelige træhytte, 
og Hjörvar måtte holde sig isoleret 
fra sin familie, indtil der kom nega-
tivt prøvesvar. 

Svaret kom på SMS næste for-
middag, og så kunne jeg endelig 
hilse på mine gamle bekendte 
samt komme til lægen. Jeg havde 
fået et grimt sår efter et fald på 
badeværelset dagen før, og det var 
kun blevet nødtørftigt forbundet af 
hjemmesygeplejersken. Heldigvis 
er min værtinde vant til at pleje 
sår og skrammer, og lægen gav god 
vejledning i at skifte forbindingen 
hver dag. Det gule og blå sygesik-
ringsbevis blev fremvist, og jeg fik 
ingen regning efterfølgende.

Rideferien starter
Jeg skulle nemlig på rideferie. Ja - 
tro det eller ej - jeg kan knap nok 
gå, men når jeg sidder på en hest, 
har jeg ingen balanceproblemer, 
og så føler jeg, at jeg kan ALT! Efter 
besøget i lægehuset kørte vi til en 
rideudstyrsbutik i Borgarnes, så 
jeg kunne købe ny ridehjelm m.m. 
Man må ikke tage brugt rideudstyr 
med til Island af hensyn til heste-
nes sundhed. De corona-regler, 
som gælder for mennesker, svarer 
nærmest til de regler, man ”altid” 
har haft for at beskytte Islands he-
stebestand mod udefrakommende 
sygdomme. 

Mit hoved havde det ikke godt, 
jeg har nok haft en lille hjerne-
rystelse efter faldet, så det var 
først på femtedagen, jeg kom ud 
på ridetur. Min første hest var en 
lille, sød ”børnehest”, en tålmodig Gensyn 

med Island

Det er dejligt at rejse, selvom både lufthavne og corona-
test giver udfordringer

Hestefarmen. 
 Privatfoto. 
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REJSEMÅL 

skimmelhoppe, der stod som en 
klippe ved den raslende trappe-
stige, jeg måtte bruge i mangel af 
handicap-opsidningsrampe. På den 
første tur ud havde jeg to guider 
med – begge med ekstratøjler om 
skuldrene, til hvis det blev nød-
vendigt for dem at tage min hest i 
snor. Den første ridetur var på en 
time; mod syd fra Snæfellsbær ud 
til sandstranden ved Löngufjörur 
og retur. Det gik fint, og jeg var helt 
”høj”, da vi kom tilbage. 

Næste dag red vi østpå langs de 
sorte bjerge med sne på toppen 
og hjem ad ridestien langs med 
vejen. En to-timers tur – ikke uden 
udfordringer, da min hest fik et 
bagben fanget i en ståltrådsløkke. 
Jeg måtte blive siddende på he-
sten, mens Hjörvar hjalp med at 
få løkken presset ned, så min hest 
kunne træde ud af den. Ikke nemt, 
når han samtidig skulle holde sin 
egen hest i tøjlen. Da vi var vel 
hjemme, kørte Hjörvar ud i sin bil 
for at flytte hegnstrådene væk fra 
ridestien. De sad dog stadig fast på 
stolperne, så der var ikke andet at 
gøre end at rykke dem ind til siden 
samt håbe på, at landmanden snart 
reparerer sit hegn.

En af dagene fik jeg tilbudt en 
køretur til Arnarstapi, som er en lil-
le fiskerby på sydsiden af det vest-
ligste punkt af Snæfellsnes. Det 
er et pragtfuldt naturområde med 
fuglefjelde, hvor mange spænden-
de fugle bygger reder. 

Efterhånden, som jeg fik det 
bedre og blev mere vant til at ride 
i terrænet, ville jeg gerne have en 
mere livlig hest. Det blev så Galsi, 
en lidt større, sortbroget hest, som 
jeg nåede fire ture med og med 
mere og mere tempo. 

Tiden går for hurtigt
De to uger gik alt for hurtigt. Island 
er pragtfuld på den årstid. Det sne-
ede om morgenen den første dag 
i maj, og der var masser af solskin. 
Et stormvejr oplevede vi også. Min 

hytte rystede og skælvede det me-
ste af natten som et skib på havet. 
Et par nætter senere vågnede jeg 
ved nogle helt anderledes rystel-
ser. Det har sikkert været et mindre 
jordskælv, som der er mange af på 
vulkanøen.

Hjemrejsen begyndte meget 
tidligere end udrejsen. Allerede 
klokken to om natten skulle vi køre 
fra halvøen for at være i lufthav-
nen ved femtiden. Min værtinde 
igennem mange år kørte mig, og 
vi fik en rigtig god ”pigesnak” på 
den tre timer lange køretur. Solen 
stod op undervejs, og da vi nåede 
ud på halvøen Reykjanes, havde vi 
fint udsyn over vulkanen, som spyr 
aske og lava jævnligt, men ikke 
konstant. 

Lufthavnen i Keflavik var nær-
mest øde, da vi ankom i den årle 
morgenstund. Handicapservicen på 
Island er fremragende; der kom to 
flinke unge mennesker fra lufthav-
nens serviceteam ud og hentede 
mig ved bilen. Vi var to passagerer, 
som skulle have ekstra hjælp i 
flyet til Kastrup. Den anden var en 
10-12-års pige, som rejste med sin 
familie. Hun sad i sin egen spe-
cialkørestol, og der kom hjælpere 
med en smal kørestol – nærmest 
en slæde, som kunne køres helt ind 
i flykabinen. Vi fik adgang til flyet 
som de første - i modsætning til i 

Kastrup, hvor jeg måtte vente, til 
alle andre var anbragt. 

Hjemme igen
Vel ankommet til Kastrup blev jeg 
hentet af Falck ved flyet og kørt 
gennem paskontrollen, tolden og 
ud til ankomsthallen. Mit vaccine-
pas gjorde, at jeg ikke skulle podes 
igen ved ankomst til Danmark. 
Der var igen langt for min hyrede 
chauffør at trille mig i kørestolen 
samt håndtere bagagen. Falck kører 
ikke én ud af lufthavnsbygningen, 
og der mangler tydeligvis handi-
capholdepladser tæt ved både af-
gangsstederne og ankomsthallen.

Meget kan ændre sig på grund 
af coronasituationen. Men dette 
var mine oplevelser på en dejlig 
kombineret genoptrænings- og 
ferietur. Det var væsentligt for mig 
at komme afsted inden den almin-
delige turistsæson – ikke blot fordi 
priserne er lavere, men primært 
fordi jeg efter en større hjernetu-
mor (og operation for samme) ikke 
er god til at være sammen med 
mange mennesker på én gang. Jeg 
skal helt sikkert til Island igen sidst 
i august. 

Spørgsmål vedrørende Island 
og rideferier er meget velkomne – 
skriv til min mail: a.p.ussing@gmail.
com 

Vulkanudbrud set fra 
flyveren. Privatfoto.
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Superlækre sheltere

Nyopførte sheltere på Koldingegnen vækker begejstring, de er moderne og godt tænkt, 
men der mangler indlagt strøm og loftslift

T
ÆT VED DYBVADBRO Station ca. otte km fra Kol-
ding er der opført seks nye sheltere for alle. Hvis 
man kommer i bil, er der parkering i nærheden 
af den gamle og nu nedlagte stationsbygning, 

hvor der også er indrettet et handicaptoilet, desværre 
med stor afstand til håndvasken. 

Ekspeditionsgruppen består af skribenterne og Per 
Kæseler og Rasmus Lund Sørensen. Vi går ind i en 
såkaldt supershelter, og den vækker umiddelbart stor 
begejstring. Shelteren er spritny og lækkert udført i 
træ, der er fx et bredere leje i den ene side, og der er 
diverse greb monteret på væggen. Der er et vindue og 
en overdækket terrasse tæt på en lille å med mange 
frodige og vilde planter. På shelterens tag vokser der 
små blomster og planter. ”Det er en helt ny måde at 
tænke sheltere på. Det er ligesom en lille primitiv fe-
riepark. Det er et genialt koncept,” siger Vibeke. 

Flot udførte sheltere
Tæt ved stationsbygningen er der bålplads med sidde-
pladser og enkelte borde og bænke, et udendørskøk-
ken med vandhane, stålbord og stålvask, stikkontakt 
og et madpakkehus. I madpakkerummet kan man købe 
en pakke brænde til bålbrug for kr. 25, betaling er kun 
mulig via Mobile Pay. Der er også en cykelpumpe, der 
kan bruges til kørestole. 

Ganske tæt på disse faciliteter er to af de seks shel-
tere. De fire andre sheltere når man via træbroer, og de 

ligger lidt længere væk fra bålpladsen og toilettet, men 
de er også tilgængelige og ligner de to første super-
sheltere, dog er de noget mindre. 

Gruppen er generelt set begejstrede for, hvad de ser, 
men da to bruger elkørestole, savner de strøm inde i 
shelterne. Så evt. opladning af kørestol må ske i det 
fælles udendørskøkken. 

Vi var der ca. kl. 18.00, og i de mindre sheltere var 
der børnefamilier, der var ved at pakke ud og gøre sig 
klar til aftenen. Børnene legede og virkede glade og 
nysgerrige, og de spurgte, om vi også skulle sove her i 
nat, det skulle vi desværre ikke, men hvem ved; måske 
en anden gang? 

Strøm og lift ville være en god ide
Som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen, den 
manglende strøm i shelterne og den lange afstand til 
håndvasken på toilettet trækker lidt ned. Rasmus så 
også gerne, at der kom en loftslift i den ene super-
shelter, og Bente så gerne, at der kom et kørestolseg-
net bord- og bænke-koncept tæt på bålpladsen. Men 
når det er sagt, så er shelterne absolut i den brugbare 
ende, det er gruppen enige om. 

Adressen er Dybvadbro Station, Egtvedvej 132, 6000 
i Kolding. Shelterne skal bookes i forvejen.

Se evt. mere https://oplevkolding.dk/natur-facilite-
ter/shelterne-ved-dybvadbro-station. På Handicap-nyt 
EKSTRA kan du se flere reportagebilleder.

OVERNATNING I NATUREN  Af Bente Rødsgaard og Vibeke Baden Laursen

De seks sheltere er smukt placerede.  
Foto: Bente Rødsgaard.

Rasmus og Vibeke i det lille fælleskøkken. 
Foto: Bente Rødsgaard.
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KOMMUNALVALG Af Jeppe Kerckhoffs

Derfor skal vi tage 
kommunalvalget alvorligt

S
OM HANDICAPOMRÅDET 
I dag er indrettet, så har 
kommunen den afgørende 
magt i forhold til at afgøre, 

hvordan tilværelsen skal se ud 
for mennesker, som har en funkti-
onsnedsættelse. Stat og regering 
sætter en ramme og fastlægger 
den overordnede økonomi, men 
det er kommunerne, som suverænt 
afgør, hvordan serviceniveauet skal 
være, og hvor langt man vil gå for 
at sikre borgerne lige muligheder. 
Vil man for eksempel hente hjælp 
udefra? Vil man gå et ekstra skridt 
for at investere i, at en borger kan 
opretholde sit funktionsniveau? 
Eller sigter man efter lavest mu-
lige niveau for løsninger?  Det ses 
meget tydeligt, hvis man kigger 
på forskellene imellem de enkelte 
kommuner. 

Det udstrakte kommunale selv-
styre og forskelle i den lokale 
forvaltning betyder ofte, at forskel-
lene opleves som et postnum-
merlotteri, og derfor kan man blive 
overrasket, når man taler med an-
dre med samme funktionsnedsæt-
telse, alder og livssituation, hvor 
kvaliteten af den hjælp, de får, er 

meget større el-
ler meget mindre 
end det, man 
selv oplever. 

Faren for at 
blive glemt
En kommune og 
en forvaltning 
skal prioritere 

mange forskellige områder. For at 
nævne bare et par stykker: infra-
struktur, erhvervsområde, kultur, 
skoler, børn, udsatte, sundhed, 
ældre, handicap og meget mere. 
Der er én pose penge, og de lokale 
politikere oplever en kamp om 
opmærksomhed fra alle områ-
derne. Vi er altså med andre ord i 
’konkurrence’ om opmærksomhed 
med mange andre grupper, som 
hver især oplever, at netop deres 
udfordringer skal prioriteres. Det 
er den barske virkelighed, som 
medfører en betydelig risiko for at 
’blive glemt’ – eller at blive ned-
prioriteret, fordi politikerne ikke 
har forstået, hvorfor den rette kom-
pensation og støtte er afgørende 
for den enkelte borger, men også 
for lokalsamfundet. 

Hvis ikke politikerne (og forvalt-
ningen) har viden om handicap, og 
hvis ikke de oplever, at vi presser 
på og holder øje med deres dispo-
sitioner, så vil det afspejle sig i den 
måde, man prioriterer området på 
økonomisk, men desværre også i 
menneskesynet.      

Vi kan faktisk godt gøre en 
forskel 
Budskabet er derfor, at vi hver især 
er nødt til at tage et medansvar for 
at blive set, hørt og fortælle om 
livet med en funktionsnedsættelse, 
hvem vi er, og hvorfor det giver 
mening for kommunen at sikre 
lige muligheder ved at investere 
i den rette hjælp fra starten. Lige 
præcis kommunalvalget er et af 

de tidspunkter, hvor politikerne er 
allermest velvilligt indstillet – det 
skal udnyttes. 

Skabe synlighed
At skabe synlighed er en af de 
bedste veje til at få opmærksom-
hed omkring handicapområdet, fx 
ved at være til stede, der hvor den 
kommunale valgkamp finder sted. 
Det kan være vælgermøder, men 
også i høj grad der, hvor politikerne 
dukker op på gader og stræder. 
Vi behøver ikke arrangere egne 
vælgermøder, men simpelthen 
dukke op alle de steder, hvor der 
er møder, debatter osv. Så bliver vi 
set og hørt, og det gør indtryk. Der 
skal nogle billeder på politikernes 
nethinde af, at vi er der, og at vi 
oplever udfordringer. Fortæl om li-
vet med handicap, fortæl hvad det 
betyder for både borger, pårørende 
og lokalsamfund, når man ikke får 
den rette hjælp, og fortæl de per-
sonlige historier fra det virkelige 
liv; det gør indtryk. 

Skabe relationer og alliancer
At skabe relationer og alliancer er 
også vigtigt. Kommunalpolitikere 
er helt almindelige borgere, som 
ofte er drevet af et ønske om at 
gøre noget godt for lokalsamfun-
det. Prøv at få en god kontakt til 
dem. Skab en positiv relation, så du 
har mulighed for at blive inviteret 
ind – også efter valget. Politikere 
elsker ros, og det kan vi være med 
til at give dem, hvis de leverer re-
sultater! 

Kommunalvalget nærmer sig, og netop kommunalvalget er, som handicapområdet er 
indrettet, en meget vigtig begivenhed, der kræver en indsats af alle, som ønsker gode 
forhold for mennesker med handicap

KOMMUNALVALG
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Har de en oplevelse af et godt 
møde med gensidig respekt, så er 
der rigtig gode muligheder for, at 
man nemt kan vende tilbage og 
tage en snak med dem, når der 
opstår udfordringer. Men søg også 
gode relationer til andre mulige 
partnere. Ofte kan vi have sam-
menfaldende interesser med andre 
grupper – fx forældre, ældreområ-
det eller erhvervsdrivende. Tænk 
også over de lokale medier. Søg 
kontakt med journalister og skri-
benter fra den lokale presse eller 
vigtige online platforme og overvej, 
hvordan I selv kan bruge de sociale 
medier strategisk.

Være en god vagthund og 
talerør
At være en god vagthund og tale-
rør betyder, at vi skal være dygtige 
til at udnytte de gode relationer 
og alliancer til at bringe de histo-
rier, som medlemmer og andre, vi 
møder, fortæller. Hvis fortællin-
gerne bliver hos dem, der rammes 

af udfordringer, så bliver der ikke 
gjort noget ved dem. Derfor skal 
vi tage vores rolle som handicap-
organisation og netværk af men-
nesker med handicap alvorligt. 
Sørg for at fortællingerne kommer 
videre, spred dem blandt jeres 
kontakter, politikere, og hvor I kan 
på sociale medier, men gør det 
uden at viderebringe folks private 
oplysninger. Er vi dygtige til dette 
arbejde, så tager vi vores rolle 
som vagthund alvorligt, og så får 
politikerne en fornemmelse af, at 
der bliver holdt øje med, hvad de 
laver, og det kan faktisk gøre en 
meget stor forskel. 

Alle kan være med
Det vigtigste budskab er nok, at 
alle kan være med. Politik er hver-
ken svært eller kedeligt. Det hand-
ler om at sige de ting, der ligger én 
på sinde, og sørge for at påvirke de 
mennesker, som sættes til at styre 
på vegne af os andre. Det person-
lige fremmøde, den personlige 

historie og frem for alt synlighed 
er afgørende; så gå ud af døren og 
vær til stede, nu hvor kommunal-
valgskampen for alvor går i gang. 
Skab synlighed og gør opmærksom 
på jer selv og brug det materiale, 
som forbundet sender ud inden 
valget. Det kan alle gøre uden den 
store forberedelse. 

Hvis I lokalt er i tvivl om noget 
og sidder med at ønske om at gøre 
mere, så kan I også hente sparring 
på sekretariatet og på  
www. etlivmedligemuligheder.dk

KOMMUNALVALG

2021

Dansk Handicap Forbund i 
aktion ved kommunalvalget
Så skal vi igen til stemmeurnerne ved kommunalvalget. 
Det er et vigtigt valg for mennesker med handicap, og for-
bundet står klar med en pakke til tillidsvalgte, medlemmer 
og andre, som gerne vil sætte handicap på dagsorden

P
Å SIDE 46 kan du læse om, 
hvor vigtigt kommunalval-
get er for medlemmerne. 
Statens rammelovgivning 

omsættes til praksis i kommunerne, 
hvor også niveauet for service fast-
lægges. Derfor skal vi bruge valget 
til at skabe synlighed, alliancer og 
fortælle om vores målgruppes vig-
tige udfordringer.

Hent materiale på hjemme-
siden
Det er vigtigt, at vi er mange, 
som gør en indsats for at påvirke 
lokalt, og det er vigtigt at huske 
på, at alle kan gøre en forskel ved 
kommunalvalget. Dansk Handicap 
Forbund har derfor lanceret et 
online univers på adressen: www.
etlivmedligemuligheder.dk, hvor 
man kan hente hjælp til at udfor-
dre de lokale kandidater og stille 

konkrete spørgsmål til dem fx om 
socialpolitik, tilgængelighed og 
transport.

På samme side kan du op til val-
get finde information i et online 
inspirationsarrangement, hvor vi 
fokuserer på at give hele vores 
netværk nogle gode værktøjer og 
inspiration til at 
udfordre politi-
kerne. Materialet 
sendes også ud i 
netværket, så vi 
er sikre på, at så 
mange som mu-
ligt får mulighed 
for at skabe de 
gode resultater.  

DER ER TRE VIG-
TIGE TING, VI KAN 
GØRE:
• Skabe synlighed

• Skabe relationer og al-

liancer

• Være en god vagthund og 

talerør for målgruppen
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Politiske mærkesager er 
det vigtigste for vælgerne 

D
ET ER I højere grad de 
personlige mærkesager, 
som afgør en kommunal-
politisk kandidats politiske 

arbejde efter et valg, end det er 
en personlig berøring med fx et 
handicap. Sådan lyder det fra kom-
munalforsker fra Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole, DMJX, Roger 
Buch.

”Det er et krav, at man bor i en 
kommune, for at man kan stille op 
som kandidat til et kommunalvalg. 
Derfor har alle kandidater en per-
sonlig interesse i kommunens ser-
vices,” siger han.

Når det er sagt, konstaterer han, 
så er det dog samtidig oplagt, at en 
person i kørestol eller med et han-
dicap, som har brug for hjælp til fx 
hjælpemidler eller bedre tilgæn-

gelighed fra kommunen, har nogle 
helt særskilte interesser, som kan 
have betydning for de mærkesager, 
de har.

”Men det er slet ikke altafgøren-
de. Ønsker man Enhedslistens po-
litik, så er der jo ikke meget fidus 
i at stemme på en kandidat fra fx 
Venstre med handicap,” konstaterer 
Roger Buch.

Blik for handicap
De kandidater med handicap, som 
Handicap-nyt har været i kontakt 
med, og som du kan læse mere 
om på side 51-54, bekræfter poin-
terne fra Roger Buch. For selvom 
der er meget, de ønsker at gøre 
i de kommuner, de stiller op i, så 
repræsenterer konkrete erfarin-
ger fra et liv med handicap en 

væsentlig del af deres ønske om 
politisk forandring.

Sådan er det fx for Karina Hjort, 
der er byrådskandidat i Randers, 
hvor hun stiller op for Enhedsli-
sten. For hende er det især proble-
matikker omkring tilgængelighed i 
byrummet, der betyder noget.

”Ikke overraskende betyder til-
gængelighed meget for mig, og det 
er nogle gange en kamp i vores 
kommune, fordi Randers er en 
gammel by, og Randers er ujævn,” 
konstaterer hun. Hun glæder sig – 
hvis hun kommer ind i byrådet til 
november – især til at sætte fokus 
på tilgængelighed i byrådssalen 
og i det hele taget medvirke til, at 
personer i fx kørestol også kan og 
bør have en stemme på det højeste 
politiske niveau i byen.

Det er i højere grad den partipolitiske linje og den enkelte kandidats holdninger, man 
skal være opmærksom på, når man sætter sit kryds, end at en kandidat nødvendigvis selv 
er berørt af handicap

VOXPOP: Stemmer du til KV21?

Kirsten Kjølby
Lokalafdeling Aalborg

”Jeg stemmer til kommunalvalg, 
og det gør jeg med en bestemt 
tanke i år. Jeg mener, at vi er ble-
vet glemt af regeringen, vi fik ikke 
det løft, som vi blev lovet. Derfor 
må vi nu vende os mod kommu-

nerne, de må tage affære, når re-
geringen ikke vil.”

Helle Szydlowski
Lokalafdeling Aarhus – Randers

”Jeg synes, at når man er stem-
meberettiget, skal man bruge sin 
stemme. Ellers har man ikke ret til 

Handicap-Nyt har spurgt formændene fra de største lokalafdelinger i hver region, om de 
stemmer til kommunalvalget. Sådan svarede de:  
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Synlighed betyder noget
Det der med, at man pludselig får 
syn for sagen og ser en bredere 
repræsentation i byrådet ved fx at 
få en kandidat med handicap valgt 
ind, kan faktisk have betydning, 
mener Roger Buch. 

For udover handicappet og den 
eventuelt deraf følgende politiske 
interesse for området har betyd-
ning, så kan der være barrierer for 
mennesker med handicap i udfø-
relsen af det politiske arbejde, som 
der kan komme fokus på, hvis man 
får en kandidat med handicap i 
byrådet.

”Der kan være nogle særlige ud-
fordringer, hvis man sidder med et 
handicap som kommunalpolitiker, 
så det kan være sværere. Men om-
vendt gør kommunerne også me-
get for, at alle kan være politikere 
– uanset handicap," siger Roger 

Buch, som samtidig understreger, 
at det er hans helt klare indtryk, at 
man gør meget ude i kommunerne 
– blandt andet i forhold til tilgæn-
gelighed, som det også er et krav 
for offentlige institutioner opfylder.

På side 51-54 kan du læse mere 
om de fem kandidater til Kommu-

nalvalget 2021, 
som Handicap-
nyt har været 
i kontakt med. 
Alle kandidater 
lever med et 
handicap.

at kritisere noget efterfølgende. 
Jeres stemme betyder lige så me-
get som ministerens. Hvis I ikke 
stemmer, har I ikke lov til at brokke 
jer.”

Ina Eliasen
Lokalafdeling Odense

”Selvfølgelig, jeg stemmer altid 
til kommunalvalg, da jeg gerne vil 
have indflydelse på den kommu-
nale politik.”

Lena Nielsen
Lokalafdeling Odsherred

”Til kommunalvalg stemmer jeg 
i overvejende grad ud fra et handi-
cappolitisk synspunkt. Jeg sætter 
mit kryds, og jeg håber alle andre 
vil gøre det samme, da vi derved 
i det mindste kan gøre et forsøg 
på at påvirke det politiske fokus i 
kampen for bedre vilkår for men-
nesker med handicap.”

Lone B. Andersen
Lokalafdeling Gladsaxe – Gentofte – 
Lyngby – Herlev

”Hvis man gerne vil have tingene 
til at fungere, og sikre omstæn-
dighederne ikke bliver for ringe, 
når man lever med et handicap, 
så ser jeg det som en borgerpligt 
at stemme til alle valg. Jeg sætter 
mig ind de enkelte partiers politik, 
så jeg ikke risikerer at fortryde mit 
kryds.”
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KOMMUNALVALG Af Mads Stampe. Foto: Pernille Grønholt Larsen.

Tidligere lokalpolitiker 
giver råd om politisk 
påvirkning
Jan Jespersen har siddet i byrådet for Enhedslisten på 
Stevns i otte år og har en klar opfordring til medlem-
merne: Søg samarbejdet med de lokale politikere og hold 
øjnene på bolden

I 
2013 BLEV JAN Jespersen, som 
er aktiv i Dansk Handicap For-
bund på Stevns, valgt ind i byrå-
det, og det er siden blevet til otte 

år som lokalpolitiker i kommunen. 
Det har givet ham en række erfa-
ringer, som Handicap-nyt har ringet 
ham op for at høre mere om.

For Jan Jespersen har det væ-
ret en lang lærerig rejse, fra han 
første gang satte sig i byrådssalen 
og frem til i dag. Ikke mindst var 
den første tid præget af en stejl 
læringskurve, selvom han allerede 
den gang havde en del erfaringer 
med at bedrive handicappolitik i 
det lokale handicapråd og i Dansk 
Handicap Forbund.

”Én af de store forskelle (mellem 
byrådspolitik og handicaprådet, 
red.) er, at man i byrådet taler 
om ting, der ikke nødvendigvis 
berører én selv eller noget, man 
kan relatere til. I et byråd kan det 
handle om alt muligt andet. Det 
er spændende, men man har ikke 
den samme erfaring med det, som 

man har med et 
liv med handi-
cap,” konstaterer 
han.

Og af den år-
sag har han et 
råd til evt. kom-
mende byråds-
medlemmer med 
handicap.

Søg din viden hos dem, der 
har erfaringen
”Jeg har lært, at jeg må læne mig 
op ad andre end mig selv. Når der 
er emner, jeg ikke aner noget om, 
så er jeg nødt til at søge viden hos 
mennesker, som er i berøring med 
en problemstilling. Prøv at søge 
viden andre steder end den man 
får fra forvaltningen. Der findes jo 
meget viden, og det kan der være 
behov for at søge andre steder,” 
konstaterer Jan Jespersen.

Og netop den erfaring som by-
rådspolitiker gør, at han ser et stort 
potentiale for at påvirke de lokale 
politikere, hvis man som fx medlem 
af Dansk Handicap Frobund ønsker 
at sætte fokus på en sag.

”Jeg vil råde til, at man tager fat 
i én eller to relevante politikere, 
som, man har en fornemmelse af, 
vil arbejde positivt for sagen, og 
invitere dem på en kop kaffe på 
et neutralt sted. Kom velforberedt 
med fremstilling af sagen og mu-
lige løsninger. Så er dialogen etab-
leret, og så har man en kontakt ind 
i systemet,” konstaterer han.

Den form for direkte kontakt 
for fra borgere har han selv ople-
vet som lokalpolitiker, og på den 
måde har han fået langt større 
indsigt i ting, som han ellers ikke 
vidste noget om i forvejen. Og når 
man som borger kommer velfor-
beredt og præsenterer både pro-

blemstillingen og mulige løsninger 
på en saglig måde, så er de fleste 
lokalpolitikere meget lydhøre, vur-
derer han.

Øjnene på bolden
”Men man skal passe på, man ikke 
kommer til at fremstå ynkelig. An-
dre bliver træt af én, hvis man hele 
tiden taler egen sag. Det er vigtigt 
at holde fokus på den større sag. 
Derefter kan man altid pege på 
detaljer også,” konstaterer han og 
minder om, at der i politik aldrig 
kun er én løsning, og derfor er det 
vigtigt at bidrage til viden, mener 
han.

”Resultaterne kan komme på 
mange måder, så det er vigtigt at 
gøre sin stemme gældende over 
for de politikere, der skal levere 
dem,” slutter Jan Jespersen.

Har du lyst til at læse mere om 
Jan Jespersen og hans erfaringer 
som lokalpolitiker, så kan du dykke 
ned i Handicap-nyt nummer 4 fra 
2017: https://danskhandicapfor-
bund.dk/files/6015/0779/6244/
Handicap-nyt_nr._4_2017.pdf (side 
40).

KOMMUNALVALG
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Jan Jespersen har væ-
ret i byrådet i Stevns i 

otte år.
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Kandidater til 
Kommunalvalg 2021

Anders J. Andersen
Stiller op for Socialdemokraterne i 
Vordingborg Kommune.

”Jeg har fire kerneom-
råder: Uddannelse til 
vores unge mennesker, 
arbejde for alle – også 

dem, der er på kanten af arbejds-
markedet, borgere med handicap 
og mere vild natur i Vordingborg 
kommune. I forhold til uddannelse 
og arbejdsmarkedet, så er det med 
udgangspunkt i jobcenteret, hvor 
jeg sidder som udvalgsformand. 
Vi lytter til borgerne, inddrager 
dem, laver brugerundersøgelser 
og sikrer værdig sagsbehandling. I 
forhold til mennesker med handi-
cap, så har vi et samarbejde med 
netværkschef Kurt Holm Nielsen 
fra Dansk Handicap Forbund, som 
laver kompetenceudvikling for 
vores medarbejdere. Vi har også 
fokus på, hvordan vi giver virk-
somhederne en forståelse for de 

handicapkompenserende ordnin-
ger.”

Anders J. Andersen inviterede 
Handicap-nyt på en kort gåtur i 
midten af Vordingborg, hvor vi så 
på, hvordan tilgængelighed har be-
tydning for hans politik. Turen bød 
på jobcenteret og en introduktion 
til det kommende rådhus, hvor 
Anders blandt andet har fået ordet 
universelt design ind i udbudsma-
terialet. På Valdemarsgade er der 
et fodgængerfelt, der tilgodeser 
både kørestolsbrugeres og blindes 
forskellige behov; et godt eksem-
pel på, hvordan lokalplanerne nu 
udarbejdes ud fra vejdirektoratets 
håndbog for tilgængelighed. Til 
sidst var vi forbi partikontoret, hvor 
Anders gennem kommunens til-
gængelighedspulje har planer om 
forbedringer.

Handicap-nyt har modtaget henvendelser fra syv kandidater med forskel-
lige funktionsnedsættelser, der stiller op til kommunal-
valget tirsdag den 16. november 2021. Vi har talt 
med dem og siden mødt dem på udvalgte loka-
tioner i deres kommuner for at høre om deres 
bevæggrunde for at stille op til kommunalval-
get, og vi har optaget videoer med kandida-
terne både før og efter deadline på bladet.

KOMMUNALVALG

2021

Mød 
kandidaterne 

på Handicap-Nyt 
EKSTRA og løbende 

på Facebook op 
mod valget.  
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Anita Bager
Stiller op for Socialistisk Folkeparti 
(SF) i Halsnæs Kommune.

”Jeg stiller op til byrå-
det, fordi jeg gerne vil 
styrke handicapom-
rådet i Halsnæs. Jeg 

ønsker at udvikle kulturen omkring 
en åben dialog mellem borger og 
forvaltning/sagsbehandlere. Der er 
for eksempel nødt til at være tid 
til at lære hinanden at kende. Når 
man som menneske skal udlevere 
sine personlige oplysninger og for-
hold, er det en stor tillid, man viser 
sagsbehandleren. Efterhånden sker 
alting digitalt, og der glemmer man 
måske nogle gange, at relationen 
bør være etableret bedre forinden. 
Konkret kunne det være ved, at 
man for eksempel har mødt hin-
anden, set hinanden i øjnene og 
sagt goddag. Så er det nemmere at 
kommunikere – også om de forhold 

man ikke er enig i.”
Da det regnede på dagen, hvor 

Handicap-nyt mødte Anita, var det 
desværre ikke muligt at mødes på 
en udvalgt lokation i kommunen. I 
stedet inviterede Anita os inden-
for i hendes hyggelige hjem, hvor 
snakken faldt på det vigtige i det 
menneskelige aspekt af politik.  

Gitte Åkjær
Stiller op for Enhedslisten i Furesø 
Kommune samt til regionsvalget i 
Region Hovedstaden.

”Jeg stiller op for at gø-
re en forskel. Det vil jeg 
blandt andet gøre ved 
at vise, at kørestolen 

ikke sidder mellem ørerne. Der skal 
ikke ret meget til, før der ikke er 
tilgængeligt for mennesker i køre-
stol. Mit arbejde i flere bestyrelser 
og foreninger har vist, at min blotte 
tilstedeværelse kan bidrage til en 
øget forståelse for vigtigheden af 
tilgængelighed. Nu tænker politi-
kerne på de små praktiske forhold, 
der skal kunne lade sig gøre, når 
jeg skal være med i kørestol.”

”Ud over handicapområdet har 
jeg som pensioneret pædagog sær-
ligt politisk ønske om forbedringer 
på daginstitutionsområdet og 
forbedring af forholdene for pen-
sionister. Mine drømme og visioner 

er, at man fortsætter den gode 
udvikling, der er sat i gang i kom-
munen. Derfor vil jeg gerne være 
med til at fortsætte det arbejde 
med dialogmøder mellem borgere 
og kommunen.”

”Til regionsvalget har jeg særligt 
fokus på sygehusvæsnet. Sam-
menlægningen har ikke vist sig at 
være optimal, derfor ønsker jeg, 
at vi skal tilbage til en verden, der 
svarer mere til de gamle amtsfor-
hold. Dertil er der for langt fra de 
praktiserende læger til det kom-
munale sygehus. Det skal ændres, 
så det enkelte menneske ses tyde-
ligere.” 

Foto: Kristoffer 
V. Pedersen

Privatfoto.
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Karina Hjorth
Stiller op for Enhedslisten i Randers 
Kommune.

”Jeg kan se, at der er 
et behov for, at der er 
nogen, der råber op 
på de områder, som 

primært rammer minoriteter, som 
i forvejen er pressede, og som 
ikke har ressourcerne til at kunne 
protestere og gøre modstand selv. 
Jeg har ressourcerne, og derfor 
mener jeg, at man er nødt til at 
blande sig, når man gerne vil leve 
i et samfund, der er for alle. Det 
er ikke altid, at de, der bestemmer, 
tænker alle mennesker ind i deres 
beslutninger. Som politiker vil jeg 
kæmpe for minoriteter og deres 
vilkår.”

”Jeg vil også gøre en indsats for 
klima, miljø og natur. Naturen og 
klimaet lider, og hvis man ikke ar-

bejder for det, sikrer og forbedrer 
det, hvad skal vi så med resten? 
Så er kloden her alligevel ikke om 
nogle år, og så kan alt andet være 
ligegyldigt.”

Karina tog os med en tur til 
Gudenåen for at vise et godt ek-
sempel på, hvordan der arbejdes 
med tilgængelighed i nogle dele 
af kommunen. Karina forklarer: ”til-
gængelighed betyder rigtig meget 
for mig, og hvis universelt design 
tænkes ind fra starten, så kan alle 
benytte sig af det. Vi har et virke-
lig stort tilgængelighedsproblem 
i Randers, og det handler om helt 
basale ændringer, som jeg vil tage 
fat på med det samme, hvis jeg 
kommer til at sidde i byrådet i den 
næste periode.”

Lasse Fogh
Stiller op for Radikale Venstre i Ros-
kilde kommune.

”Hvis jeg bliver valgt 
ved Kommunalvalget 
2021, vil jeg særligt 
arbejde for at gøre Ros-

kilde kommune mere tilgængelig. 
Jeg mener, at man skal kunne have 
et så normalt liv som muligt, og det 
kræver et øje for tilgængeligheden. 
Hvis ens hjælp i hverdagen lige 
pludseligt bliver taget fra en, så bli-
ver man ekskluderet fra at lave de 
ting, man gerne vil.”

”Mine mærkesager er tilgænge-
lighed og retssikkerhed i mødet 
med kommunen. Der sker alt for 
mange afgørelser i Ankestyrelsen, 
hvor kommunerne i første omgang 
har fejlvurderet sagen. Jeg vil ar-
bejde for, at man får nedbragt de 
fejl – blandt andet ved at sikre 
grundig sagsbehandling.”

Lasse Fogh ønskede at møde 
Handicap-nyt ved krydset mellem 
Ringsted- og Skovbogade i Ros-
kilde. Her er der ved at blive lavet 
et lyskryds, hvor tilgængelighed 
for svagseende og hørehæmmede 
er indtænkt med en særlig ny tek-
nologi. Ud over et lydfyr, der giver 
det kendte lydsignal *tik-tik-tik-
tik*, er der indbygget vibrationer, 
der indikerer om lyset er grønt 
eller rødt, hvis man hviler en hånd 
på pælene. 

”Det er vigtigt at tænke tilgæn-
geligheden ind fra starten, for hvis 
man glemmer at tage højde for 
lydfyr og for eksempel laver for 
stejle op- og nedstigninger, så en-
der man med at skulle lave det om 
og dermed bruge ressourcer på 
det samme to gange.”   
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Tobias Jørgensen
Stiller op for Socialistisk Folkeparti 
(SF) i Haderslev kommune.

”Jeg er politisk aktiv, 
fordi jeg gerne vil gøre 
opmærksom på, hvor-
dan vi behandler men-

nesker med handicap i kommunen. 
Alt for ofte bliver beslutninger truf-
fet for hurtigt og med et overvejen-
de fokus på kommunale budgetter, 
og en sådan proces har betydning 
for sagsbehandlingen.” 

”For mig er det særligt vigtigt, at 
vi får en bedre forståelse for børn 
med særlige udfordringer. Udfor-
dringer er der mange af, og hvis vi 
skal give den rigtige hjælp, skal vi 
blive bedre til at spotte, hvad ud-
fordringerne i bund og grund gem-
mer på. Det skylder vi vores børn.”

”Hvis jeg bliver valgt, så vil jeg 
arbejde grundigt og tage mit an-
svar seriøst. Jeg har en drøm om, at 
vi som samfund en dag ser alle, for 

hvem de er som mennesker frem 
for deres handicap. Det er det, jeg 
vil arbejde for.”

Tobias udpegede Sundhedscen-
ter i Haderslev som mødestedet. 
”Sundhedscenteret er helt nyt, og 
det er bygget, så det er tilgænge-
ligt for alle. Vi mener i SF, at når 
vi bygger noget nyt, så skal det 
gøres rigtigt fra starten,” forklarer 
Tobias. Næsten lige ved siden af 
Sundhedscenteret er Haderslevs 
svømmehal, som desværre ikke var 
åben, men Tobias ønsker alligevel 
at knytte en kommentar. ”I SF me-
ner vi, at det er tid til en ny svøm-
mehal, som skal bygges efter de 
samme tilgængelighedsprincipper 
som Sundhedscenteret.” 

Tonny Ploug
Stiller op for socialdemokratiet I 
Næstved Kommune.

”Jeg har været med i 
Næstveds handicapråd 
i otte år, og de seneste 
3,5 år som formand. Jeg 

er meget involveret i en ny svøm-
mehal, og de faciliteter den skal 
have. Lige fra omklædningsrum, 
vipper og varmtvandsbassiner. Det 
arbejde har givet mig mod på at 
arbejde mere med tilgængelighed i 
Næstved.” 

”Byen Næstved er gammel, og 
ikke alt vil kunne gøres egnet for 
kørestolsbrugere, men der findes 
mange løsninger, som man kan 
indpasse, så byen bliver så til-
gængelig som mulig både til gavn 
for borgere og turister. Nogle 
gange er det små ting, der skal til, 
men som gør en kæmpeforskel 
for fx en kørestolsbruger. Jeg vil 

også arbejde for, at der købes 
automatiske ramper til busserne 
i den kollektive transport samt at 
skolerne, klinikkerne og andet i 
kommunen indrettes til gavn for 
alle borgere.”

”Min anden mærkesag er vel-
færd, hvor man ser på det hele 
menneske. Hvis en borger med 
handicap søger fornyet støtte til 
handicapbil eller en ny kørestol, så 
skal borgeren hver gang starte helt 
forfra med sin livshistorie. Jeg så 
gerne, at man fik en sagsbehandler 
og ikke mange af dem.” 

”Min tredje mærkesag er retssik-
kerhed, at man som borger kan sto-
le på, at den hjælp, man tilbydes, 
er den bedst egnede, og at den er 
værdig for både borgeren og kom-
munen.”

Bente Rødsgaard
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SOT HVILEORTOSE
til hænder, som har behov for 
støtte af en ortose i hvile eller til 
udspænding for at bibeholde eller 
øge håndens bevægelighed.

Læs mere om SOT Læs mere om SOT 
på camp.dk.på camp.dk.

Kontakt os på: info@camp.dk

Power Technic ApSPT
Elsenbakken 19 • 3600 Frederikssund

salg@powertechnic.dk • www.powertechnic.dk
Telefon: (+45) 70 208 210
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Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Renault, Dacia og smart.

Århus - Agerøvej 49 tlf. 7211 5000. 
www.hessel.dk

Rasmus og V-Klassen. 
To stjerner, der kan 
få dig op at køre.

V-Klassen er en ægte Mercedes. Her får du eksklusive materialer, 
sikkerhed og komfort, det er værd at betale lidt ekstra for.
Og Rasmus Gammelgaard er en ægte Hessel-mand: 
Her får du en, der kan sit kram, når det kommer 
til handicapbiler. Han kender alle faldgruberne 
– både de tekniske, de økonomiske og de bureau-
kratiske. Han kan arbejde med specifi kationer, 
konstruktionsændringer, godkendelser, tilskuds-
ordninger og alt det andet. Og så er han klar til at 

gå ind i det tætte samarbejde med kunden, som 
er forudsætningen for en handicapbil, der ikke 
blot kører fra A til B, men som også yder ejeren 
højeste sikkerhed og køreglæde. 

Tal med Rasmus om opgradering af din næste bil. 
Til f.eks. en V-Klasse.

Rasmus Gammelgård, 
Salgskonsulent, handicapbiler/minibusser

+45 2085 4305


