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INTROKURSUS

Dansk Handicap Forbund inviterer nye 
og kommende tillidsfolk på Introduk-
tionskursus til efteråret: Modul 1: 25. – 27. 
oktober og Modul 2: 1. – 3. november 
- NB: Man skal kunne deltage i begge 
moduler.

Kurset vil være med til at give dig kon-
kret viden om: ”Vores rødder”, ”Vores 
visioner”, Dansk Handicap Forbunds 
unikke historie, identitet samt særkende.
Du får kendskab til forbundets formål og 
vedtægter, hvordan man får bestyrelses-
arbejdet til at fungere, så alle bliver hørt 
og så man udnytter hinandens poten-
tialer, redskaber til, hvordan du udtryk-
ker forbundets holdninger i det daglige 
arbejde som medlemmernes talerør og 
hvordan man kan påvirke politikere og 
embedsfolk.

Du får et indblik i tilgængelighedsarbej-
det, det politiske arbejde i forbundet, 

Overvejer du at stille op til Amputationskredsens eller lokalafdelingens bestyrelse?

forbundets holdninger, rådgivnings-
teamet og bisiddertjenestens arbejde. 

Pris: Kurset er gratis, men man står selv 
for afregning af drikkevarer. Du kan søge 
Amputationskredsen om dækning af 
kørsel. Medbring gerne Ipad eller bærbar 
computer.

Tilmelding  senest den 1 1 .  august 
2019 til: Gitte R. Reckendorff Nielsen:  
gitterrnielsen@hotmail.com  
tlf. 40 37 21 90 – der også oplyser nær-
mere om programmet for de to week-
ender.

Kurset foregår på: 
Kursuscenter Brogaarden,  
Abelonelundvej 40, Strib,  
5500 Middelfart.

AF SOLVEIG HANSEN
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FRA REDAKTØREN
9. april, en særlig dag
9. april har siden 1940 været en barsk 
dag at mindes. Danmarks besættelse un-
der Anden Verdenskrig startede 9. april…

To fyre blev amputeret 9. april sidste år. 
Ét år senere, 9. april i år, var den ene bare 
tre uger fra sin ønske-operation, en os-
seointegration, der skal bringe ham på 
benene igen, den anden var ugen inden 
rejst til sit elskede Thailand i spændt for-
ventning. Mød dem her i bladet.

På forsiden og inde i bladet møder vi den 
meget indtagende Stinna Tange, dres-
surrytteren og medaljevinderen, der er 
født uden ben. Læs hendes anderledes 
historie.

Både Bandagist-Centret og Sahva holder 
temadage og udbyder særligt tilrettelagt 
træning,- og passer datoerne dig ikke, 
kan du alligevel få et par gode råd af 
specialfyssen Nikolaj.

Har du mod på intensiv træning over 
flere dage, bliver det en mulighed nær 
Jelling.

Søren har fulgt op på det knap så tilgæn-
gelige havnebad i byernes by, der for øv-
rigt byder op til dans… Og du kan få vind 
og sand – eller saltvand i håret. Kig også 
med på Jeppes overvejelser om merud-
gifter og nyd Birgittes tur til klippeøens 
erklærede vartegn, Hammershus. 

Kreative og kulturelle dage, med bl.a. en 
guidet tur i Nationalpark Mols Bjerge – 
var dét noget, så skynd dig at melde dig 

til. Det samme gælder kredsens general-
forsamling, der i år holdes i Faxe.

Jeg vil gerne, som lovet i seneste blad, 
bringe en oversigt over netværksgrup-
per, men ingen har meldt ind om yder-
ligere grupper ud over de to nord- og 
vestjyske, jeg omtalte i sidste blad – og 
så er der en på vej på Nordsjælland, se 
invitationen herunder. 
Jeg modtager gerne informationer om 
andre grupper, om mødefrekvens og 
kontaktperson, så kommer oversigten i 
næste blad.

Send også gerne tips og ideer, læser-
indlæg osv.

Redaktionelle hilsner fra Solveig, der 
bedst nås på mail: sol1920@gmail.com 

NETVÆRKSCAFE I NORDSJÆLLAND
Netværkscafe for amputerede afholdes 
første gang torsdag den 20. juni kl 14-16 
i Græsted Frivillighedscenter, Holtvej 8, 
3230 Græsted.

Alle er velkomne og kan rette henven-
delse til Annelise Hansen på mail: 
annelise-hansen@live.dk eller på 
tlf. 40 19 98 61, Anja Bærentsen,  
anjab@erfort.dk tlf. 23 81 66 23 eller 
Helle Staunskjær,   
helle.staunskjaer@gmail.com 

… og så iler vi med en rettelse:
Der har tidligere sneget sig en forkert 
mailadresse på kredsen i bladet, und-
skyld, den rigtige er:
ak@danskhandicapforbund.dk



Fredag den 30. august
14.00 Ankomst og indkvartering 
 Kaffe & kage
 Evt. tur i byen, vandrerhjemmet  
 ligger i gåafstand fra Faxe.
 Vi arbejder på at få et kørestols 
 firma og et nyt armstokkefirma  
 til at komme og præsentere 
 deres produkter. Stokkefirmaet  
 kommer omkring klokken 16.00.

18.00  Middag
 Socialt samvær
 Kaffe & småkager 

Lørdag den 31. august
08.00 Morgenbuffet

10.00  Fysioterapeut Nikolaj Odder- 
 skær fra Bandagist-Centret 
 holder oplæg 

12.00 Frokost

14.00  Generalforsamling, dagsorden  
 ifølge vedtægterne

18.00 Middag
 Derefter socialt samvær med
 musik (vi leder efter musikere til  
 sing along og evt. dans)

GENERALFORSAMLING 2019 
AMPUTATIONSKREDSEN INDBYDER TIL  
MEDLEMSWEEEND/GENERALFORSAMLING 
30. AUGUST – 1. SEPTEMBER 2019 
PÅ FAXE VANDRERHJEM, 
ØSTERVEJ 4, 4640 FAXE

Søndag den 1. september
08.00 Morgenbuffet
10.00 Skal værelserne være tømt &  
 nøgle afleveret

Sidste tilmelding 28. juli 2019.

Pris: 500 kr. (150,- hvis du kun deltager 
i generalforsamling + middag lørdag) 
hjælper gratis.

Tilmelding til: Ove Knudsen på: 
oveknudsen@hotmail.com, 
Tlf. 22 64 12 04. Angiv, hvor meget, du 
ønsker at deltage i, fx Generalforsamling 
+ middag, Overnatning fra lørdag til søn-
dag, Overnatning fra fredag til søndag.

Vi vil også gerne vide, om du bruger el-
kørestol, manuel kørestol eller er gang-
besværet og om du skal have specialkost 
(allergier, diabetes, veganer, vegetar).

På, forhåbentlig, behageligt gensyn
Karin Bregendahl
Formand
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STINNA TANGE
Talk med Stinna Tange – på Vejle Bibliotek – blev et spændende møde med den dob-
belte verdensmester, paradressurrytteren uden ben.

ÅRETS PARAATLET
2019 er Parasportens år i Vejle Kommu-
ne, og Stinna er kåret som årets paraatlet 
2019. Det var med stolthed, formand for 
Parasportrådet for Vejle Kommune, Tage 
Schmidt bød velkommen til en salfuld 
spændte og nysgerrige borgere, der 
denne aften fik lov til – som de sidste – at 
høre Stinna Tanges fantastiske historie 
helt fra starten, fra at blive født uden ben 
til at blive en af de mest succesrige pa-
rasportsatleter i Danmark.  Hvad det har 
krævet at nå til tops i dressurverdenen 
og hvordan ridningen på trods af handi-
cappet blev så stor en del af hendes liv, 
at det førte til flere guldmedaljer.

KERNEFAMILIEN
Stinna smilte ud til sit forventningsfulde 
publikum og kundgjorde, at det at for-
tælle sin historie er noget, der koster så 
mange kræfter, at hun desværre er nødt 
til at stoppe med det og prioritere bl.a. 
sine studier.
Stinna er født uden ben, og hun har fået 
fortalt, at hendes mor græd og græd 
det første døgn og derefter satte sig for 
at udføre morrollen bedst muligt. Stinna 
blev født for ca. 25 år siden, på sin sto-
rebrors fødselsdag, og han var pavestolt 
og elskede sin søster ubetinget fra dag 
ét. Den kærlighed bar Stinna gennem en 
glad og oplevelsesrig barndom, og den 
dag i dag er de en tættømret familie med 
et stærkt sammenhold.

HESTEPIGE
Stinna ønskede sig - som så mange 
småpiger - brændende at få lov at ride 
og startede som syvårig. Der var ingen 
opskrift på, hvordan det kunne gøres 

muligt, så de måtte selv opfinde den 
særligt bløde saddel og de særlige 
kommandoer, der skulle kompensere 
for de manglende ben. Som Stinna kækt 
forklarer:
- Jeg styrer med stemme, tøjler og 
bagdel!

Da Stinna var 11, skulle hun og hesten 
Pondus flytte til en anden rideskole, 
og det åbnede nye muligheder for de 

AF SOLVEIG HANSEN



to. Det, der var begyndt som ridefy-
sioterapi blev til passion, og Stinnas 
fantastiske balance banede hendes vej 
i en sportsgren, hvor rytteren normalt 
styrer hesten med benene.

DE FØRSTE MEDALJER
Nu havde Stinna talt sig varm og med 
glød i stemmen fortalte hun om Snøvs, 
som hun fik i konfirmationsgave. Den 
pragtfulde hest trænede hun på – med 
træner – fem gange i ugen, og sammen 
tog de bl.a. til et internationalt stævne 
i Kentucky i 2011, red sig til en bronze-
medalje på andendagen og dagen efter 
tog de en sølvmedalje i Kür. Forventnin-
gerne var store, for 2012 var jo OL-år 
og Stinna trænede til Paralympics, men 
det stoppede brat, da Snøvs døde af 
en blodprop. 

STORE TAB OG NYE MEDALJER
Med tabet af Snøvs forsvandt Stinnas 
selvtillid, for var det hendes egen eller 
hestens fortjeneste, at hun red så fint? 
Det blev ikke bedre, da hun prøvede 
med en tysk hest, der slet ikke kunne 
finde ud af det med de manglende ben. 
Først i 2015 prøvede Stinna at ride på 
Grand Prix-hesten Horsebo Smarties, 
der også var SÅ forvirret over de mang-
lende ben, men Stinna var stædig, de 
fandt deres rytmer, og i Rio i 2016 erfa-   >>
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rede Stinna, hvilken fantastisk hest, hun 
red på. Trods hurdler i form af hestens til-
bagefald til vant adfærd i bestemte om-
givelser, lykkedes det Stinna og Smarties 
at kvalificere sig til Paralympics. Det blev 
en sommer på smertestillende medicin 
og ihærdig træning, der kulminerede i et 
fantastisk stævne i september, hvor hun 
vandt to bronzemedaljer. Siden red de 
sig til en guldmedalje ved EM i 2017 - og 
sidste år gik Smarties så på en velfortjent  
pension.

FREMTIDEN
Stinna står uden hest, men ønsker sig og 
søger efter en hest, der (optimalt) er fem 
år, ikke en Grand Prix-hest, der har lært 
en masse fancy, Stinna alligevel ikke kan 
bruge til noget, men en, med hvem hun 
kan finde god kemi. 

- Hvis ikke jeg når at ride mig op til næste 
Paralympics, kommer der jo flere, kon-
staterer hun med glimt i øjet. Hun svarer 
også - på spørgsmål fra salen - at hun 
satser på, hendes kæreste Stefan skal 
blive far til hendes børn, men lige nu er 
hun universitetsstuderende og har travlt 
med at være ung.



TEMADAG 
OM FUNKTIONSNIVEAU 

Nikolaj Odderskær bød velkommen til 
det første arrangement i fællesskab – nu 
mere formaliseret end de foregående, 
hvor Amputationskredsen har inviteret 
og BC, Bandagist-Centret har huset os.
Nu reelt temadage hvert halve år, og 
dagens tema 23. marts var – ud over Tor-
ben Lindes historie – Funktionsniveau.

Henrik Tingleff er en af Bandagist-Cen-
trets fire ejere, der bl.a. har ansat Nikolaj 
til at varetage den vigtige træning, der 
skal til – også når den kommunale træ-
ning slipper op/ikke er specialiseret nok. 
Han er bl.a. blevet undervist i elektroni-

AF SOLVEIG HANSEN
FOTOS: JØRGEN GADE OG SOLVEIG HANSEN

ske knæled og nok den fys i Danmark, 
der ved mest om det emne.

ICA er det indkøbsfællesskab, der har 
med udbud af proteser og ortoser at 
gøre – men de fireårige udbud er ikke 
længere relevante, da udviklingen går så 
hurtigt på protesekomponenter. 
ICA, Foreningen af offentlige indkøbere, 
bor i Aarhus.
Henrik og én til fra BC sidder i Tænke-
tanken, og i gruppen omkring proteser 
sidder Henrik også – de skal udtænke 
nogle retningslinjer for, når protesefor-
syning skal søges. Der er kæmpe forskel 

Den første, halvårlige temadag – emne: Kend dit Funktionsniveau

   >>
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fra kommune til kommune, især er det 
sårbart for nyamputerede. 

Nikolaj og Paulette fra Sahva samarbej-
der med Henrik om at udvikle et skema 
– et forslag/anbefaling om at vurdere 
både nye og eksisterende brugere. Fød-
der og knæ er klassificeret, og nu er 
hensigten, at brugerne også bliver klas-
sificeret efter samme system. Det bør 
sikre, at alle får det bedst egnede.

Erfaringerne som baggrund for skemaet 
er hentet internationalt. Og lige nu er det 
folk fra Jan Nielsen, Ortos, Sahva og BC, 
der er i dette samarbejde med den fæl-
les faglighed.

Aarhus Kommune er allerede begyndt at 
efterspørge brugernes funktionsniveau.
Med skemaet kan man også forudse, at 
brugeren har potentiale til at rykke fra 1 
til 2 eller 3, og da et knæ har en garanti 
på seks år, kan man med fordel forsynes 
fra start med det, der dækker hen over 
en periode.

Torben Linde var indbudt til på Temada-
gen at fortælle sin historie, der med lidt 
flere ord kan læses i Amputationskred-
sens Medlemsblad fra december 2018, 
bl.a. på nettet…, hvor der også er en 
anmeldelse af Torbens bog.

OFFER ELLER VINDER 
På vej til operationsstuen nævnte trau-
melægen i halen af en masse forklarende 
snak, at ”Nu bestemmer du jo selv, om du 
vil være offer eller vinder”.
 
Torben Linde, der blev torpederet, da 
han kørte på motorcykel for fire år siden, 
er et strålende eksempel på, at man 
virkelig KAN fravælge at være offer. Og 
som en kammerat skrev til ham på et 
tidspunkt: ”Du får, hvad du giver!”

I perioden, længe efter ulykken, hvor 
Torben overvejede amputation, snak-
kede han med i al fald tre bandagister 
og tyve amputerede, for at høre om 
andres erfaringer og hvad der kunne 
blive muligt – også som idrætsudøver. 

Derfor var han godt 
forberedt, da han tog 
beslutningen og lod 
sig amputere – med 
forventning om at 
være proteseforsynet 
i løbet af seks uger 
(så Torbens person-
lige mål var fire uger!). 
Han overtrænede, så 
først otte uger efter 
operationen fik han 
taget afstøbning – tre 
dage senere erfarede 
han, at man ikke bare 
kunne spæne rundt… 

Torben Linde tager gerne ud 
og fortæller sin historie, her 
på Inside i Hammel til DH-
Faurskovs Årsmøde. 



Processen er stadig i gang her næsten 
tre år senere, fordi Torben ikke rigtig kan 
mærke noget dernede i protesen. 

Rundt bordet nikkes der genkendende 
til mange af problematikkerne, og der 
bydes ind med forklaringer og mulige 
løsninger.

Torben har ikke fortrudt, smerterne var 
ulidelige (nu er der fantomsmerter), også 
selvom han ikke har nået sine mål om at 
løbe, spille fodbold osv. Han har forliget 
sig med stadig at være kørestolsbruger 
med en gangfunktion – på de gode dage 
– gangfunktionen var der ikke efter ulyk-
ken og frem til amputationen.

VINDER
Tabet af kontrol har været det altover-
skyggende, og det er en ongoing proces 
at vælge kørestolen – og vedligeholde 
kroppen. Det er vigtigt at være en god 
mand, far, ven osv., og efter at de 12 ti-
mer på fleksjob er skruet helt ned til én 
time om ugen, er der nu en ansøgning 
om førtidspension.

Jeg har lånt et par linjer fra Torbens 
Facebookprofil, hvor han påskesøndag 
i år skrev:

Endelig! 
Tre år efter amputation, små fire år efter 
ulykken, fik jeg i dag lånt en lækker Har-
ley, så jeg kunne køre i vindstille vejr og 
højt solskin. 
Med tårerne trillende ned af kinderne 
kørte jeg et par kilometer ud af vejen, 
vendte om og kom denne gang hjem fra 
motorcykeltur uden at ligge på en båre, 
kyssede min kone og krammede de ven-
ner, der var omkring mig❤

KEND DIT K-NIVEAU 
V/ NIKOLAJ ODDERSKÆR
Både kommune, fys, bandagist og du 
selv bør kende dit K-niveau = dit funk-
tionsniveau!

Nikolaj skrev sit speciale i Hvidovre. Re-
gion Hovedstaden har et amputations-
team, der prøver at samle alt vedrørende 
amputerede. Han spørger ud til de frem-
mødte på Temadagen.

Fere af brugerne denne dag har skiftet 
protesetype, bl.a. fordi det ikke funge-
rede og/eller fordi man valgte et meka-
nisk knæ først og sidenhen et elektronisk 
knæ. Andre har været amputeret så 
længe, at udviklingen har givet andre 
og nye muligheder. En er blevet skelet-
forankret og skiftede derfor fra et c-leg 
til et mekanisk i starten.

HVAD HAR BETYDNING?
Herhjemme har vi et velfærdssamfund, i 
udlandet er det ofte forsikringsselskaber, 
der træffer beslutninger (og skal betale) 
Servicelovens paragraf 112 om frit leve-
randørvalg. Skal individuelt vurderes og 
den bedste løsning bør afhænge af rea-
listiske ønsker og mål, funktionsniveau 
og –potentiale. 

Vigtigt:
Kommunen træffer beslutninger ud fra 
bl.a. mulighed for at reducere faldrisiko, 
medicinske diagnoser og omkostninger 
og mulighed for tilbagevenden til ar-
bejdsmarkedet.
Brugerne har behov for tryghed, færre 
smerter, at kunne gå længere og ja, 
være med!

Funktionsniveau-inddelingen bliver et 
standardiseret, kvantitativt værktøj – et 
fælles sprog, fakta frem for følelser og 
gisninger.

Medicare har lavet K-niveau med de 
fem klasser K0 – K4:

K0 kan ikke forflytte sig uden assistance, 
og protesen vil ikke øge mobilitet eller 
livskvalitet.

K1 går kun indendørs.    >>
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K2 klarer en kantsten.

K3 går med varierende hastighed og 
også i terræn.

K4 er uden begrænsninger, både atleter, 
aktive, såvel unge som ældre - og børn.

Selvfølgelig skal en bevilget protese 
bruges og muliggøre alle dagligdagens 
funktioner!

Sit K-niveau – nuværende eller potentielt 
– betyder noget for, hvilke komponenter, 
der skal til.

En test kan bestå af 21 forskellige test-
punkter, laves af en fys og medtages i 
ansøgning – men det er jo et øjebliksbil-
lede, der ikke kan stå alene….

Vi fik lov at teste os selv i nogle ud-
valgte tests, fx på tid at rejse og sætte 
sig igen efter at have gået en lille tur 
på et bestemt antal meter – testene 
kan prøves lørdag formiddag før AK’s 
generalforsamling, hvor Nikolaj kommer 
og fortæller.
 
Næste temadag er i Haderslev 21. sep-
tember og bliver en opfølger på temaet 
om funktionsniveau, hvor vi går i dybden 
med protesetyperne og de muligheder, 
der findes på markedet. Derudover 
kommer Mona Lisa Serritslev og holder  
oplæg om Osseointegration, et emne, 
som mange har været interesseret i og 
spurgt til. Som altid vil der være plads til 
en form for aktivitet i løbet af dagen – 
mere herom i næste blad. 

TRYG PÅ TRAPPER 
AF SOLVEIG HANSEN

Tilmeld dig Sahvas fokuserede trænings-
arrangement for protesebrugere, som 
gerne vil blive mere trygge ved at gå 
på trapper. En fysioterapeut fra Sahvas 
Rehabiliteringsteam står klar til at hjælpe 
og vejlede dig i forskellige øvelser, som 
har til formål at gøre dig mere tryg ved 
at gå på trapper i hverdagen.

Du får rig mulighed for at udveksle er-
faringer, netværke og blive inspireret. 
Vigtigst af alt er dog, at du går hjem med 
flere værktøjer og mere selvtillid til din 
næste tur på en trappe.

Forskellige typer af proteser kræver for-
skellig teknik, når du skal gå på trapper. 

Derfor afholdes “Tryg på Trapper” ad to 
omgange, så du kan få mest muligt ud 
af arrangementet, der foregår hos Sahva 
Århus, Sommervej 23, 8210 Aarhus V 
fredag den 21. juni.

For dig med et mekanisk knæ klokken 
10-12, For dig med et mikroprocessorsty-
ret knæ eller amputation under knæet 
klokken 13-15.

TILMELDING
Du skal tilmelde dig arrangementet på 
Sahvas hjemmeside senest den 14. juni 
2019. Begrænset antal pladser, der bliver 
fordelt efter først-til-mølle-princip.



GANGFORBEDRING 
– HJÆLP TIL SELVHJÆLP

Som fysioterapeut hos Bandagist-Cen-
tret har man en unik mulighed for at 
møde utrolig mange forskellige menne-
sker, som bruger protese. Det kan være 
alt fra personer, der skal have sin første 
protese, til andre, som har brugt protese 
i en menneskealder og har brug for en 
ny på grund af slitage - om årsagen er 
den ene eller den anden, bestræber vi 
os altid på at lave den bedste protese 
hver gang. 

Hvad enten man er amputeret over eller 
under knæ, så ser vi ofte en række kom-
pensatoriske strategier, når vi møder 
mennesker, der har gået med protese i 
lang tid. Mange af disse strategier 
er blevet en vane, man har tillagt 
sig over tid, og lige meget hvor 
god en protese, bandagisten 
og teknikeren laver, vil det 
ikke ændre måden, man går 
på. Det er der kun én, der 
kan; nemlig den person, 
der går med protesen. 
For selv om man er af-
hængig af sin protese, er 
protesen også afhæn-
gig af personen, der 
går med den, hvis den 
skal fungere optimalt. 
Ligesom med alt an-
det, kræver dette mo-
tivation, vedholden-
hed og hårdt arbejde. 

Vil du gerne arbejde 
med at forbedre din 
gangfunktion, så kom-
mer her et par gode 
spørgsmål, som du kan 

AF NIKOLAJ ODDERSKÆR

stille dig selv, når du er ude og gå i løbet 
af dagen, og som vil hjælpe dig med at 
tænke mere over din gang:

Skridt på protesen
Kan jeg holde mig stabilt over min pro-
tese, når jeg tager et langsomt, langt 
skridt med ikke-amputerede side?

Balance
Kan jeg mærke, at min vægt fordeles 
ligeligt over hver fod under gang, fra 
hælen og frem til storetåen?

Knæbøjet 
Bøjer mine knæ lige meget, når jeg går?

Skridtlængden
Tager jeg lige lange skridt med 

hvert ben, når jeg går?

Armsving
Svinger mine arme afslap-
pet og naturligt med?

Hvis du har brug for 
råd og vejledning til at 
forbedre din gang, så 
tilbyder vi hos Banda-
gist-Centret gangana-
lyse samt træning og 
vejledning om, hvad 
du kan gøre for at nå 
dine mål.

Kontakt os på telefon
87 42 51 00 for at høre 
om dine muligheder, 
og få det optimale ud 
af din benprotese.
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Vil du gerne mere ud i den dejlige natur 
omkring Sønderborg? Vil du gerne blive 
bedre til at gå og vil du gøre det sam-
men med andre protesebrugere? Sahva 
har sat gang i den gode vane og er gået 
i gang med at gå sammen i det gode 
sommervejr.

Forløbet “Gå i gang” strækker sig over 
fem gåture i området omkring Sønder-
borg. På hver gåtur deltager en fysio-
terapeut og en bandagist fra Sahva, så 
du kan få al den hjælp, du har behov for. 
Ruterne er planlagt, så alle kan være 
med - du skal blot kunne gå 500 meter. 
Ganghjælpemidler som fx stok eller rol-
lator er naturligvis velkomne.

Sahva byder på en kop kaffe og et 
stykke kage undervejs eller efter hver 
af gåturene. 

Frederikssund Sejlklub tager et socialt 
ansvar ved at tilbyde sejlads for handi-
cappede. I de seneste år har der derfor 
været kørestolsræs på broerne i Lystbå-
dehavnen, og glade mennesker, som har 
fået en intens naturoplevelse på fjorden.

Eneste betingelse er, at man er medlem 
af Frederikssund Sejlklub. Man er selvføl-
gelig velkommen til at prøve et par ture 
først, før man melder sig ind - finde ud af, 
om det er noget, man har lyst til.

GÅ I GANG

SEJLADS

PROGRAM
Onsdag den 19/6 - kl. 16.00-17.30, 
mødested: Lystbådehavnen
Onsdag den 26/6 - kl. 16.00-17.30, 
mødested: Sønderskoven
Onsdag den 03/7 - kl. 16.00-17.30, 
mødested: Stendysserne
Onsdag den 14/8 - kl. 16.00-17.30, 
mødested: I lokalområdet, specifik loka-
tion tilgår.

TILMELDING
Der var tilmelding på sahva.dk senest 
den 27. maj. Der er et begrænset antal 
pladser og for at få mest muligt ud af 
forløbet, er det bedst at deltage på alle 
fem gåture (der var også en i maj) - men 
prøv, om det alligevel er muligt at få lov 
at være med – og følg med på Sahvas 
hjemmeside, hvor der jævnligt omtales 
nye aktiviteter.

AF SOLVEIG HANSEN

Klubben har tre Mini-12’ere, som de 
sejler i en gang om ugen. Hvis de kan 
skaffe lidt flere hjælpere, kan I måske 
sejle flere gange om ugen. Derudover 
er de temmelig langt med anskaffelse af 
to J80’ere kølbåde, hvor man kan være 
seks-syv personer ombord. 

KONTAKTPERSON: 
Peter Ottesen tlf. 29 62 01 20, 
mail peter@ottesen.info 
sh



Faste læsere af dette blad vil huske, at vi 
sidste år anmeldte Havnebadet i Aarhus 
med en række kritiske bemærkninger. 
Parkeringspladserne var midlertidige 
og placeret på en byggeplads. Der var 
ingen særlige handicap P-pladser. Ingen 
af de fire bassiner havde en nedkørsels-
rampe til kørestole, ligesom der heller 
ikke var en lift. Handicappede, der øn-
sker at benytte havnebadet, skal benytte 
handicaptoilettet til omklædning. Ad-
gangen til dette toilet foregår via en alt 
for stejl rampe, så det kræver en hjælper, 
hvis du er kørestolsbruger.
Badesæsonen står for døren og mange 
drømmer sikkert om en sommer à la 
2018. Vi har endnu en gang været på 
Havnebadet for at tjekke tilgængelig-
heden. Badet ligger på Aarhus Ø, og 
området er fortsat præget af stor byg-
geaktivitet.
Der er etableret permanente P-pladser 
på midten af Bernhard Jensens Boule-
vard. Desværre og uforståeligt er der 
ikke etableret handicap P-pladser. Da 
P-pladserne er placeret midt på boule-
varden, skal du krydse den for først at 
komme op på cykelstien og senere op på 
fortovet. Der er ikke etableret brugbare 
opkørsler for at udligne niveauforskellen 
mellem vej, cykelsti og fortov.

TILGÆNGELIGHEDSRAPPORT
I forbindelse med bygningen af Havne-
badet udarbejdede arkitektfirmaet Han-
diplan Plus en tilgængelighedsrapport 
for projektet. Rapporten peger på en 
række problemer og kommer med løs-
ningsforslag. Disse forslag skal bygher-
ren, Aarhus kommune, forholde sig til.
Tre problemer fra rapporten skal frem-
hæves her. Havnebadet har et flot pro-
menadedæk, på hvilket man kan gå 
rundt om alle bassiner. Rapporten peger 

på, at gangbesværede har brug for mu-
ligheden for at hvile sig, derfor bør der 
opsættes bænke.
Der er ikke umiddelbar adgang til 50 
m bassinet for kørestolsbrugere. Rap-
porten peger på, at der kunne etableres 
en rampe, hvor badestole kunne køre 
direkte ud i vandet. Der henvises til en 
lignende rampe i havnebadet i Aalborg.
Rapporten peger på en lift som alter-
nativ til en rampe. Liften kunne, med 
en specialstol, sænke kørestolsbrugere 
i vandet.

HVAD SIGER AARHUS KOMMUNE?
Vi har spurgt Aarhus kommune, hvad de 
siger til rapportens forslag? Ved dead-
line har kommunen endnu ikke svaret.

I forbindelse med åbningen af havneba-
det i 2018 skrev Århus Stiftstidende om 
kritik af den manglende tilgængelighed. 
Kritikken blev fremført af en kørestols-
bruger, der ikke kunne se, hvordan hun 
kom i vandet samt af Peter Bach-Niel-
sen, medlem af Handicaprådet i Aarhus 
kommune.

Til Århus Stiftstidende udtalte Bente 
Lykke Sørensen, der er chef for Arealud-
vikling og Almene boliger i Aarhus kom-
mune, at Havnebadet skal evalueres, når 
det lukker senere på året. Evalueringen 
vil blive drøftet med Handicaprådet. Hun 
vil dog hverken love eller afvise ændrede 
eller nye handicapfaciliteter.
En gennemgang af referaterne fra Han-
dicaprådets møder i 2018 og ’19 viser, 
at evalueringen endnu ikke har været 
drøftet i rådet.
Havnebadet i Aarhus er fortsat et slaraf-
fenvand, desværre ikke for alle. Det er 
skidt for en by, der brander sig som en 
by for alle.

AF SØREN ANDERSEN

HAVNEBADET I ÅRHUS
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STØT VORES ANNONCØRER...
...DE STØTTER OS



I et topprofessionelt dansemiljø og til 
medrivende toner svinges hjulene rundt, 
og livsglæden slippes løs.

I Just Dance Studios i Højbjerg syd for 
Aarhus instruerer polske Daga Rutkow-
ska kørestolsbrugere bl.a. i vals, slowfox, 
cha-cha-cha og rumba. 

Efterårssæsonen starter torsdag den 
5. september 2019, kl 16. Herefter hver 
torsdag frem til den 12. december. 
Du er velkommen til at møde op til en 
gratis prøvetime eller blot til en kigger. 
Danseforudsætning er ikke nødvendig.

DANCE ON WHEELS
Undervisningen foregår på engelsk. Der 
kan lånes kørestole på stedet, der er Just 
Dance Studios, Søren Nymarksvej 25 A, 
8270 Højbjerg.

Pris: Kr. 1.150. Yderligere 50 kr. pr. gang, 
hvis man ønsker en gående Just-Dance-
dansepartner.

Yderligere information: 
Mai-Britt Schmidt, tlf. 31 24 54 62 og 
Tina Christensen, tlf. 24 61 81 16 
- eller kig på Facebook: 
Just Dance on Wheels

sh
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MERUDGIFTER 
– FLERE RYGER UD AF PERSONKREDSEN
Dækning af merudgifter efter servicelovens § 100 fylder en del i Dansk Handicap For-
bunds rådgivningsarbejde. Desværre ser forbundet flere sager, hvor medlemmer plud-
selig ikke længere vurderes til at være en del af personkredsen, der kan få dækket mer-
udgifter. Men kommunernes vurderinger er ikke altid korrekte, og der er nogle ting, 
som er meget vigtige at være opmærksom på.

Dækning af merudgifter efter §100 er en 
vigtig bestemmelse, som på smukkeste 
vis udfolder princippet om kompensa-
tion af mennesker med handicap. For 
mange mennesker med handicap er 
der i hverdagen en række udgifter, som 
andre borgere ikke har. For nogen er det 

TEKST: JEPPE S. KERCKHOFFS

simpelthen dyrere at leve, når man har 
et handicap, end det er for andre men-
nesker. Det drejer sig fx om udgifter til 
kassevogne, håndsrækninger, særlige 
produkter, beklædningsgenstande mv. 
Det handler om at blive stillet lige, så 
man kan have et familieliv, fritidsliv og 



arbejdsliv på lige fod med andre - og så 
handler det om at blives stillet, så man 
kan være en aktiv borger og bidrage. Det 
kan man ikke, hvis ens økonomi falder 
sammen på grund af de mange følgeud-
gifter, man har i hverdagen. 

FLERE FALDER UD 
AF PERSONKREDSEN  
I Dansk Handicap Forbunds rådgiv-
ning har vi set flere eksempler på, at 
medlemmer pludselig vurderes ude af 
personkredsen og får frataget deres 
merudgiftsdækning. Kommunerne ar-
gumenterer med, at de er for ’selvhjulp-
ne’, og at der ikke er sat ind med ’ikke 
uvæsentlige hjælpeforanstaltninger’. 
Sagt med andre ord vurderer man, at 
funktionsnedsættelsen ikke er alvorlig 
og at medlemmerne fungerer alt for 
godt i hverdagen. Der er tale om en 
skønsmæssig vurdering, og vi bliver ofte 
overraskede over, hvordan kommunerne 
kan vurdere, at mennesker med handi-
cap og mange bevilgede hjælpemidler, 
personlig hjælp, støtte fra deres netværk 
og pårørende, får en melding om, at de 
er alt for velfungerende. De falder altså 
ud af personkredsen og dermed er selve 
vurderingen af deres merudgifter uden 
betydning.     

UKLART, HVEM DER ER OMFATTET
Før man kigger på, hvor mange mer-
udgifter man har, skal kommunen vur-
dere, om man tilhører personkredsen. 
Det kræver for det første en individuel 
vurdering af, om funktionsnedsættelsen 
’har indgribende karakter i hverdagen’. 
For at vurdere det, skal man kigge på 
alle forhold i borgerens livssituation og 
dermed få et billede af, hvor indgribende 
funktionsnedsættelsen er. Hvordan 
klarer man personlig pleje, hvordan 
håndterer man praktiske opgaver både 
i og udenfor hjemmet - og hvordan er 
ens mobilitet og transportmuligheder 
både i og udenfor hjemmet? Og så er der 
samspillet med pårørende mv. 

Dernæst skal der kigges på, hvor meget 
hjælp man får. Her kommer vurderingen 
af ’ikke uvæsentlige hjælpeforanstalt-
ninger’ ind i billedet. Hvad har man fået 
bevilget af hjælpemidler, personlig og 
praktisk hjælp, ombygninger, bilstøtte, 
livsnødvendig medicin eller andre støt-
tende indsatser? Herudover skal der alt-
så også kigges på den hjælp, man mod-
tager fra pårørende og privat netværk. 
Hvem hjælper med hvad og hvornår? 

Det er meget svært at danne sig et over-
blik over, hvem der præcist er omfattet. 
Der skal foretages en individuel vurde-
ring, og det er tydeligt, at der er et stort 
skønselement i disse sager. Læser man 
på praksisafgørelser fra Ankestyrelsen, 
så er det stadig svært at få en ide om, 
hvem der præcist er omfattet. Det helt 
enkle svar er derfor – jo mere hjælp, man 
modtager og jo mere indgribende, funk-
tionsnedsættelsen er – desto større er 
sandsynligheden for, at man er omfattet 
af personkredsen. 

HVAD SKAL MAN VÆRE 
OPMÆRKSOM PÅ?
Måske står du overfor at skulle have en 
genvurdering af din sag. Hvis det er til-
fældet, er det en god ide at være særlig 
opmærksom på spørgsmålet om, hvor-
vidt du tilhører personkredsen. Netop 
fordi det er afgørende, hvor indgribende 
funktionsnedsættelsen er, så er det helt 
afgørende, at man er meget opmærk-
som på at få beskrevet alt i detaljer. Det 
kan være meget svært for mange at for-
tælle om alt det, der ikke fungerer. Det 
er naturligt for mange at bruge energi på 
at fremstå velfungerende og selvhjulpen, 
så øvelsen med at trække alt det svære 
og negative frem, kan være meget ud-
fordrende. Men sagen er den, at kun den 
enkelte borger kender alle detaljer, og 
derfor skal den enkelte være helt skarp 
på at få beskrevet alt meget grundigt – 
selv det, man måske ikke går og tænker 
over i hverdagen. Man skal:    >>
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- Beskrive alle detaljer om funktions-
 nedsættelsen og dens betydning 
- Beskrive sin livssituation med alle de  
 behov, den afføder
- Beskrive al den hjælp, man har fået  
 bevilget
- Beskrive al den hjælp, der ydes 
 fra det private netværk

SYSTEMATISK GENNEMGANG
Et godt råd er at lave en systematisk 
gennemgang af sin dag. Man kan fx lave 
et døgnskema og beskrive, hvordan man 
fungerer i alle døgnets timer. Hvornår får 
man hjælp, til hvad og på hvilken måde? 
Og hvilke funktioner er særligt tidskræ-
vende? Man skal tænke over, at meget af 
det, der er en selvfølge for en selv – det 
ved kommunen ikke, og netop derfor 
skal man sætte ord på det. Hvordan 
fungerer man morgen, middag, aften 
og nat? Hvordan fungerer man uden for 
huset og ved aktiviteter i andre miljøer 
end sit hjem? Man bør også lave en liste 
over al den hjælp, der er bevilget, og 
tænke på, om der er særlige ændringer 
i boligen og særlige behov i hverdagen, 
som tydeliggør, hvor indgribende funk-
tionsnedsættelsen er.
Dernæst skal man tænke grundigt over 
al den hjælp, man modtager fra sit priva-
te netværk. I hvor høj grad må ægtefælle 
eller nærtstående støtte i hverdagen 
eller tage sig af opgaver, som man ikke 
kan klare, og er der situationer i løbet 
af dagen, hvor venner eller kolleger må 
hjælpe eller give håndsrækninger? Sæt 
også ord på de udfordringer, der opstår, 
når netværket ikke kan træde til.
Det kan være en svær øvelse at beskrive 
sit behov i detaljer. Men det er nødven-
digt, og når det sker, så er der faktisk 
sager, hvor det viser sig, at kommunen 
har vurderet forkert. 

Afslutningsvis kan det på grund af kom-
pleksiteten være en god ide at rådføre 
sig med forbundets rådgivningsteam 
eller støtte fra en af forbundets frivillige 

bisiddere. Rådgivningsteamet har ind-
sigt i bestemmelsen og samtidig erfaring 
med en dækkende helhedsbeskrivelse af 
funktionsnedsættelse og livssituation. 
Og et rigtig godt råd er at forberede sig 
på at beskrive tingene, inden man sidder 
til en genvurdering hos kommunen. 

Jeppe S. Kerckhoffs er afdelingschef for 
Politik, jura og rådgivning i Dansk Handi-
cap Forbund.

Læs mere på DUKH’s hjemmeside: 
www.dukh.dk/viden-selvhjaelp/
vokseomradet/merudgifter-til-voksne

DHF’S RÅDGIVNINGSTEAM

Dansk Handicap Forbund yder rådgiv-
ning og støtte til medlemmer, som har 
problemer med deres sag eller deres 
kommunikation med kommunen. Der 
ydes faglig rådgivning af ansatte so-
cialrådgivere samt personlig sparring 
og støtte gennem forbundets frivillige 
bisiddere, som tager ud til medlem-
mer over hele landet og deltager ved 
møder hos kommunen. Tlf. 39 29 35 55.
Web: danskhandicapforbund.dk/da/
radgivning/radgivningsteam/#gsc.
tab=0

TAL PÅ RÅDGIVNINGEN I 2018

DHF havde mere end 1.000 henvendel-
ser om hjælp sidste år. Socialrådgiver-
ne håndterede 450 udredningssager.
Henvendelserne kom fra 95 kommuner
35 erfarne bisiddere leverede i 2018 i 
alt 852 frivilligtimer på møder. 129 en-
keltpersoner fik hjælp fra en bisidder.
Der findes ofte fejl i den kommunale 
sagsbehandling. Rådgivningen har helt 
eller delvist fået ændret sagerne i 2/3 
af tilfældene.
Top fem over sagstyper: Støtte til køb 
af bil, borgerstyret personlig assistan-
ce, merudgiftsdækning, boligændrin-
ger og hjemmepleje.



Dennis Pedersen er slet ikke i tvivl, da 
jeg i det tidlige forår aflægger visit hos 
ham og hans tre prægtige katte. Jeg er 
kommet for at få styr på, hvem han er, 
ham Dennis, der som den første i Dan-
mark skal have OPL, Osseo Prostetic 
Leg efter den australske teknik, altså 
knogleforankret protese på den teknik, 
der er videreudviklet fra den tysk/hol-
landske teknik.

- Jeg er først og fremmest MIG, pointerer 
Dennis med inderlighed og uddyber:
- Jeg vil IKKE kendes på amputationen, 
på kørestolen eller for den sags skyld på 
den forestående operation!
Og det er jo ikke sådan, at Dennis læg-
ger skjul på, at han er amputeret. Det 
ses ret tydeligt, som han sidder der i sin 
kørestol, og protesen, han kalder Hugo, 
der står til opladning, er ikke gemt bort 
i et hjørne, men nonchalant lænet op ad 
en skænk i spisestuen.

FØRST OG FREMMEST 

MIG
AF SOLVEIG HANSEN

Dennis er far til to fantastiske drenge, 
den ældste bor han sammen med i vil-
laen i Brovst, som han har haft i 11 år, den 
yngste er delebarn. Planen er dog at 
flytte i en lejlighed på anden sal.
- med elevator, men uden dørtrin og 
krævende kæmpehave, smiler Dennis. 
Og drengene har venner i boligkomplek-
set, der fremover skal danne rammerne.

9. april er årsdagen for Dennis’ ampu-
tation, som han forberedte sig på i tre 
måneder efter gentagne blodpropper, 
- men det, der kom efter, det kunne jeg 
ikke forberede mig på, indrømmer han 
og mindes de mange følelser, der blev 
vækket og stadig lurer under overfladen.

I sit aktive arbejdsliv på ”den fedeste ar-
bejdsplads”, i støberiafdelingen på Ideal 
Combi i Hurup, Thy, kunne han godt gå 
70.000 skridt dagligt. Produktionen af 
vinduer og miljøkoordinatorer fandt sted    >>
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Lunds
Planteskole

Lunds Planteskole
Sørkelvej 124, Sminge • 8600, Silkeborg

info@lunds-planteskole.dk • www.lundsplanteskole.dk
Tlf. 86 85 32 79

Hos Lunds Planteskole har vi over 20 års erfaring 
i at lave danske bunddækkeplanter

Flotte bunddækkeplanter i potter produceret i Danmark med stor miljøhensyn, håndsorteret og hurtig levering

Vandtårnsvej 67 • 2860 Søborg
lars@skovgaardvvs.dk • www.skovgaardvvs.dk

Tlf. 39 67 69 96

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870

Mangler du et foreningsblad, eller 
har du allerede ansvaret for et, kan 
vi tilbyde at løfte opgaven med 
produktionen. Et foreningsblad er 
ofte det vigtigste bindeled mellem 
forening og medlemmer.

Vi har mange års erfaring og kan 
være behjælpelige med layout, 
tryk, distribution og eventuelt an-
noncesalg til hel eller delvis finan-
siering af bladet.

Vi kan også altid give et godt til-
bud på dine øvrige trykopgaver, 
f.eks. programmer, billetter, plakat-
er, flyers, visitkort, etc.

Kontakt os for en uforpligtende 
snak, vi deler gerne ud af vores 
erfaring...

TÆNK  
ANDERLEDES



i kæmpe fabrikshaller, der bød på lange 
ture rundt.

De sidste år inden beslutningen om 
amputation gik Dennis med rollator – og 
smerterne husker Dennis tydeligt! Efter 
amputationen er smerterne væk, der er 
lidt fantomfornemmelser og gener, men 
det store problem er, at det, trods ihær-
dige anstrengelser, ikke er lykkedes at få 
Hugo til at blive en god undersåt.

Da vi tager afsked, er jeg ikke i tvivl. 
Dennis glæder sig vildt til den holland-
ske doktor, Oscar, kommer til Skejby og 
indopererer den lange skrue, der skal 
danne base for en ny fremtid. (Siden 
mit besøg er operationen gået til held og 
senest har mange af os nydt at følge Den-

Velkommen til Thommysminde, står 
der på hjemmesiden, og jeg følte mig 
bestemt velkommen, da jeg på vegne af 
Amputationskredsen og medlemsbladet 
mødtes med leder, Lasse Kristensen og 
Susanne Nielsen i receptionen på stedet, 
der både rummer klinik, ridecenter og 
mulighed for overnatning.

I naturskønne omgivelser mellem Vejle 
og Jelling, Tørring og Give ligger Thom-
mysminde – et levende hjemsted for 
specialiseret fysio- og ergoterapi, ved-
ligeholdende genoptræning, forbed-
rende træning, sansemotorisk træning 
og specialudviklet motorisk træning 
på hest. Thommysminde tilbyder både 
vederlagsfrie og private forløb for både 
børn og voksne. 

https://www.thommysminde.dk/

nis på Facebook og hans begejstring for 
øveprotesen, hvor knoglen med skruen i 
skal vænnes til vægtbæring.)

Jeg kom for at finde ud af lidt om man-
den bag begejstringen for osseointegra-
tionen, og nærmest på vej ud til entredø-
ren sprudler han med superlativer:
- Jeg er en glad frø, siger han med et 
skævt smil og supplerer: 
- energifyldt, måske spydig, lyttende, 
meget direkte og bærer aldrig nag- men 
sorterer dog i, hvem jeg omgås og har 
nogle få, men meningsfyldte regler for 
mig og drengene. Vi kan leve traditionelt 
eller tage i Fårup Sommerland 14 dage i 
træk, det vigtige er: Vi behandler hinan-
den med respekt, hilser godmorgen og 
godnat og går ALDRIG sure i seng. 

Vi aftalte at samarbejde om intensive 
træningsforløb, i første omgang tre-fire 
dage i efteråret med udgangspunkt i 
udfordringer og muligheder, balance 
(holdtræning inde og ude), kondition, 
introduktion til ridefysioterapi med øvel-
ser på hesteryg, foredrag med fokus på 
bl.a. mindset, bevægelse og kost. Har du 
lyst til at træne på et hold med fem-syv 
andre med sammenlignelige trænings-
muligheder og – behov, så skriv til mig 
på sol1920@gmail.com

Vi kan bo hjemme og/eller fordelt i et 
værelse med eget bad på første sal, 
resten i stueplan i tre små lejligheder 
med fælles toiletter og bad - mod en 
beskeden egenbetaling - spise sammen 
eller hver for sig, som vi nu kan aftale os 
frem til. Du skal enten være selvhjulpen 
eller medbringe egen hjælper. 

VELKOMMEN 
– OGSÅ TIL INTENSIVT TRÆNINGSOPHOLD
AF SOLVEIG HANSEN
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Montebellos Vennekreds inviterer til 
kreative og kulturelle dage på Fristedet 
ved Skæring 29. juli - 1. august. 

Fristedet, der ligger smukt ud til kysten 
nord for Aarhus, danner perfekte ram-
mer for et rekreativt ophold, og du er 
selv med til at lægge programmet. Der 
er gode boksmadrasser i enkelt- og 
tosengsværelser, fuldt udstyret køkken, 
stuer en suite med havudsigt, hvor den 
ene vil rumme diverse træningsredska-
ber til fri afbenyttelse.

Aarhus og omegn har et væld af museer, 
udstillinger, forlystelser og dyreparker. 

Entreer og transport til disse kommer 
oveni prisen, der dækker ophold, forplej-
ning og udflugt med nationalparkbussen 
til og i Mols Bjerge. 

Vi hjælpes om maden, kokkererer selv 
eller henter take away efter aftale. Der er 
billige drikkevarer, og du er velkommen 
til at medbringe selv.

Husk læsestof, håndarbejde, malergrej 
og badetøj, din yndlingsopskrift, en god 
film eller traveskoene… 
Kan du bidrage med et oplæg/foredrag, 
vil det være meget velkomment.

BRUG FOR ET PUSTERUM?



Pris for hele perioden 1.200,- for Venne-
kredsens medlemmer, 1.500,- for andre. 
Enkeltdage vil koste 300,- - dog 500,- 
den 30. juli, hvor vi tager på guidet bus-
tur til/i Nationalpark Mols Bjerge.

Tilmelding til Solveig på mail:
sol1920@gmail.com – helst inden 10. juli 
og efter ”først til mølle-princippet”

Du kan sikre dig en plads allerede nu 
ved at indbetale depositum på kr. 500,- 
til konto 7300 – 0001097721 eller på 
MobilePay på 41 17 29 45. Mere om ar-
rangementet ved tilmelding.

Depositum dækker din andel af ”husleje” 
og fælles omkostninger og refunderes 
fuldt ud, hvis vi – mod forventning - af-
lyser. Melder du fra igen, refunderer vi i 
det omfang, vi kan.
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Mit navn er Gregers. Jeg blev femuram-
puteret den 9. april sidste år.
 
Da jeg havde overvundet alle tanker om, 
at ”nu kan jeg intet mere”, satte jeg mig 
et mål.

Jeg er gennem de sidste 10 års tid taget 
til Thailand jævnligt, nærmere bestemt 
til Udon Thani ca. 600 km nordøst for 
Bangkok.

Da det blev januar i år, satte jeg mig en 
deadline og bestilte flybillet til afrejse 
den 3. april. Så var målet sat – og jeg var 
jo også heldig med vintervejret: ingen 
glatte fortove, så gangtræning hver dag 
og ja, det lykkedes at komme afsted med 
god hjælp fra DSB handicaphjælp, jeg 
nåede Udon Thani og blev modtaget af 
min veninde og Luksame, som jeg har 
kendt i seks år. 

Jeg var klar over, denne tur ville være 
meget anderledes og besværligt at 
komme rundt uden bil. Vi bor i et hus ca. 
fire km fra markedet i Nong Sung. Jeg er 
så heldig at have en god kammerat, som 
bor fast derude. Han kom og hentede 
mig hver dag, så vi kunne spise morgen-
mad sammen i Udon, en fast tradition. 

Det blev ikke til de store oplevelser, men 
bl.a. en meget tragisk én: et dødsfald, 
Songkran (thai nytår) fra 13.-16. april med 
fest, vandkampe og gang i den. En enkelt 
tempeltur og ellers bare hjemmeliv med 
min kæreste, som jeg kalder Ao (udtales 
Ohh).

Alt i alt var det en god tur. Jeg havde 
mine krykker og rollator med. Lidt af en 
kunst, når jeg skulle gå et par hundrede 
meter med krykker, når vi parkerede inde 
i byen, når det var morgenmad. Høje 
kantstene og store huller i fortovene, 
men det gik fint og uden uheld.

Jeg kan oplyse, at der var rekordvarme 
derude, fra 40-46 grader, men må sige, 
at benstumpen har klaret det fint. Så 
målet var nået!

THAILANDSTUR  
MED PROTESE
AF GREGERS NIELSEN

LÆSERINDLÆG:

1. 2. 3. Et par hverdagsfoto. Ao har lavet en 
af mine yndlingsretter første dag. Så kom lidt 
familie på besøg og så var der leg og træning, 
det gør det lidt sjovere
4. 5. og 6. Her bor vi – og Så blev det Song-
kran, hvor man fejrer det thailandske nytår 
med fest masser af mad og vandkampe i tre 
dage. Jo, de forstår at feste!
7. Lige som festlighederne begynder, mister 
jeg en god ven, Jan, som altid hentede mig i 
Udon lufthavn. Han falder bort efter meget 
kort tids sygdom - et stort savn.
8. Tempelbesøg i Nong Han

4.

2.



7.

3. 8.

6.

5.

1.
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RÅBJERG 
MILE

AF SOLVEIG HANSEN



RÅBJERG 
MILE
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I over 10 år har der midt i sommerferien 
været lagt køreplader ud op til og i milen, 
så vi med handicap og fx kørestol og/el-
ler barnevogn kunne komme op og nyde 
det særlige, sandblæste landskab.
Også i år ligger der køreplader. De star-
ter, hvor p-pladsens asfalt slipper og 
fortsætter 3-400 meter op i vandreklit-
terne. P-pladsen har handicaptoilet og 
madpakkeområde.

- Kørepladerne ligger der helt sikkert fra 
onsdag til søndag i uge 29, altså fra 17.-
21. juli, og man kan være heldig, de også 
ligger der dagen før og dagen efter, skri-
ver Tina Ellis Pedersen fra Naturstyrelsen 
til mig, og fortsætter:
- men det afhænger af vejr og vind 
og vores arbejdsopgaver i øvrigt.  
Og så ønsker hun os god tur!





HAMMERSHUS BESØGSCENTER
Hammershus på Bornholm har fået et nyt besøgscenter. Flot føjet ind i landskabet 
omkring den over 800 år gamle borgruin. Og naturligvis fuldt tilgængeligt.

Hammershus rejser sig dramatisk på 
en klippeknude i det nordbornholm-
ske landskab nærmest iscenesat med 
Østersøen som kulisse. Her har magtha-
vere regeret gennem middelalderen, og 
der kan fortælles grumme historier om 
Nordeuropas største borgruin, både fra 
da den havde sin stormagtstid som fæst-
ningsværk, hvorfra der blev opkrævet 
skatter af de fattige bornholmere, og da 
den senere blev brugt som statsfæng-
sel. Mange kender sikkert historien om 
kongedatteren Leonora Christina Ulfeldt, 

TEKST BIRGITTE BJØRKMAN, 
FOTOS BIRGITTE BJØRKMAN OG CHRISTINA B. STEPHENSEN

der blev holdt fanget og mishandlet på 
Hammershus sammen med sin mand, 
Corfitz Ulfeldt, og senere sad 22 år i Blå-
tårn for medvirken til Corfitz’s forræderi. 
Hammershus blev efter brug som stats-
fængsel rømmet i 1743 og siden brugt 
som stenbrud frem til 1822, hvor borgen 
blev fredet. Siden har Hammershus væ-
ret Bornholms største turistattraktion.

NYT BESØGSCENTER
Nu har Hammershus fået et nyt besøgs-
center. Et spektakulært et af slagsen. Be-



søgscentret, der åbnede i marts 2018, er 
bygget, så det føjer sig ind i landskabet, 
og fra centrets store panoramavinduer 
har man en helt fantastisk udsigt over 
mod den gamle borg.

Besøgscentret er opført cirka 200 meter 
øst for Hammershus borgruin og er ad-
skilt fra borgen af en kløft, som man kan 
passere via en gangbro. Fra besøgscen-
trets tagflade, som også er en platform, 
kan man nyde udsigten til borgruinen. 
Indenfor bydes besøgende velkommen 
i moderne rammer, hvor man kan se en 
mindre udstilling om Hammerhus’ histo-
rie og landskabet omkring borgen. Her 
kan man bl.a. navigere rundt i et 3D-uni-
vers og dykke ned i forskellige temaer. 
Udstillingen er lavet i samarbejde med 
Museum Sydøstdanmark. 
Besøgscentret har en lille butik med 
bornholmske specialiteter og i cafe-
en BobbaBella kan man købe mad og 
drikke.

MED INSPIRATION FRA UTZON 
Inspirationen til besøgscentret er hentet 
fra den verdenskendte, danske arkitekt 
Jørn Utzon, der allerede i 1970’erne 
skitserede sin ide til et besøgscenter. 
Placeret i landskabet som en sprække i 
klippen – kun fuldt synligt fra borgruinen. 
Men det blev aldrig bygget, og der skulle 
gå fire årtier, før ideen blev hentet frem 
i dagens lys. Med en fondsgave fra A.P. 
Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 
Møllers Fond til almene Formaal, givet i 
2012, blev der pustet liv i projektet, der 
foruden et nyt besøgscenter også har 
sikret bevarelsen af borgen med en til-
trængt restaurering.

På gamle skitser kan man se Utzons an-
visning på placering af et besøgscenter, 
godt skjult i terrænet. Hans valg af pla-
cering var genial. Og det er præcis der, 
man i dag har opført det nye besøgscen-
ter. Gemt i klipperne, hvor det smyger 
sig diskret rundt om skrænten over for 

Hammershus. Skabt med stor respekt 
for det omkringliggende landskab. 

UNIK ARKITEKTUR
Det er en arkitektonisk attraktion både 
i udformning og placering. For det er 
en arkitektonisk genistreg at lade det 
langstrakte besøgscenter diskret flugte 
med den bagvedliggende bakke – flot 
integreret i landskabet – samtidig med 
at den over 1.000 m2 nærmest svæ-
vende store tagflade har funktion som 
udsigtsplatform. Store vinduespartier, 
som vender mod borgruinen, åbner for 
en imponerende panoramaudsigt til det 
gamle bygningsværk. 

En gangbro højt hævet på en stålkon-
struktion forbinder besøgscentret og 
borgruinen. Via den føres besøgende op 
til ruinen. Det er 70 år gamle, bornholm-
ske egetræer, der er blevet fældet, og 
som nu har fået en fremtrædende rolle 
både inde i besøgscentret, på taget og 
terrassen og videre med den 50 meter 
lange bro, der udløber fra terrassen for-
an centret og forbinder adgangsvejen til 
borgen over Mølleåen. Indenfor får ege-
træet flot modspil af beton, glas og stål.

TILGÆNGELIGHED
Besøgscenteret er flot tænkt, også i 
forhold til tilgængelighed for gæster i 
kørestol. Ved ankomst finder man handi-
capparkering fremme ved indgangen til 
besøgscentret. Derfra føres gæster frem 
til besøgscentret, der er i et plan. Inden-
for er der fin adgang til udstilling, cafe, 
butik og handicaptoilet. Adgangen til 
taget, der fungerer som udsigtsplatform, 
er nærmest i niveau med parkeringsom-
rådet. Fra tagets platform og fra terras-
sen og gangbroen har man den flotteste 
panoramaudsigt over mod borgen.

BORGEN ER UFREMKOMMELIG
Men tilgængeligheden ophører kort 
efter, broen er passeret. Grusstien, der 
fører op til borgruinen, der ligger på    >>
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en klippeknude 74 meter over havet, 
er kun tilgængelig lidt længere frem 
mod borgen Og mange får behov for 
en skubber, gode armkræfter eller en 
hjælpemotor for at komme tættere på 
borgen. Derefter bliver stien stejl og 
fører de besøgende videre via en ujævn, 
middelalderlig brolægning. 

Jeg sender en tanke til Akropolis’ fine 
elevator, der er installeret på klippesiden 
af det græske bjerg. Og i et glimt ser jeg 
for mig en svævebane, der fører gang-
besværede og kørestolsbrugere op på 
toppen af Hammershus. 

ELLER MAN KUNNE …. 
Tilbage til virkeligheden med en varm 
anbefaling til at lægge vejen forbi Ham-
merhus’ nye besøgscenter, næste gang 
man besøger Bornholm. Også selvom 
man ikke kan komme op på borgruinen. 
Ikke mindst, hvis man har interesse for 
samspillet mellem natur og arkitektur, 
som her på solskinsøen er løst helt ene-
stående, og hvor tilgængeligheden i og 
omkring besøgscentret er naturligt im-
plementeret uden at gøre noget væsen 
af sig. Og ingen støjende lifte forstyrrer 
de historiske vingesus og den smukke 
natur omkring Hammershus.

Det er gratis at besøge 
både ruinen og besøgs-
centret ved Hammershus. 
Udgiften til den daglige 
drif t af besøgscentret 
dækkes af en parkerings-
afgift på 30 kroner for 
seks timer fra påske til og 
med efterårsferie. 
Resten af året er det gratis 
at parkere. Du kan fin-
de mere information om 
Hammershus og besøgs-
centret på naturstyrelsen.
dk/hammershus

Restaureringen af be-
søgscentret er gjort mu-
ligt med fondsmidler på 
102,5 millioner kr. fra A.P. 
Møller og Hustru Cha-
stine Mc-Kinney Møllers 
Fond til almene Formaal. 
Det er arkitekt, professor 
Christoffer Harlang, der 
i samarbejde med Arki-
tema Architects har stået 
for projektet.

Artiklen er bragt første 
gang i Magasinet RYK! 
nr. 1, 2019



KALENDER
2019 Torsdag den 20.juni  

Netværkscafe for amputerede i Græsted

29. juli - 1. august  

Kreative og kulturelle dage på Fristedet ved Skæring

30. august til 1. september  

Generalforsamlingsweekend på Faxe Vandrerhjem

30. august til 1. september  

Løbeskole på Musholm, se Sahva.dk

Lørdag den 21. september   

Temadag på Bandagist-Centret i Haderslev 

25. – 27. oktober og 1. – 3. november  

Introkursus på Brogården, Strib ved Middelfart

FAXE VANDRERHJEM
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Afsender: Solveig Hansen • Engvej 9 • 8560 Kolind

Halkjærvej 8B • 9200 Aalborg SV
Telefon 89 30 45 30 - Telefax 89 30 45 35

aalborg@jorton.dk - www.jorton.dk

BE Consult
Æblehaven 9 • 2680 Solrød Strand

Ikke alle er lige gode til tal
BE Consult kan hjælpe dig med det hele

Tel. 40 18 81 87
info@birgereskildsen.dk
www.birgereskildsen.dk


