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Assendløsevejen 1, 4320 Lejre. Tlf: 4642 2323. E-mail: kontor@ostedefterskole.dk 

Tæt på KBH!

Efterskole og fysisk handicap?

Blandt Osted Efterskoles 126 elever har vi plads til fem elever med fysiske handicaps. 
Værelserne er indrettet med loftlift og store badeværelser, og vi har søde efterskole- 
hjælpere klar til både personlig pleje, praktisk medhjælp og en hånd til det sociale. 

Derudover tilbyder efterskolen:

• Boglige fag og folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse
• Linjefag: Kunst, Film, Musik og Gourmet. 
•   Mulighed for Cambridge English, almindelig 9. og 10. klasse,  

eller tværfaglig, prøvefri 10. klasse. 

Kom og besøg os og mærk hvordan fællesskabet mellem alle elever  
- gående og kørestolsbrugere – er helt særligt, og giver noget begge veje. 

- det kan man da sagtens!

Være én, men én iblandt.
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 ”Jeg oplever, at de tænker i økonomi frem for 
 mennesker. De vil bare spare lidt på mig.

Ole bor på en ø, 
og han elsker det. 
Side 20. Foto: 
Mads Stampe.

BUKSER DESIGNET TIL BÅDE 
MÆND OG KVINDER I KØRESTOLE.
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JØRGEN KNUDSEN

3852

46

Fo
to

: B
en

te
 R

ød
sg

aa
rd

Fo
to

: A
nd

re
as

 N
ils

so
n.

46  Skive Kommune under lup: 
BPAborgere presses til grænsen
Skive Kommune har øget fokus på 
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Slot
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HANDICAP – 
EN VERDENS-
OMSPÆNDENDE SAG

Diskussionen om opblusning af COVID-
19-smitte og corona-restriktioner bølger 
frem og tilbage. Det forandrer hverdagen, 
og berører os alle hårdt. Men der er no-
gen, som rammes endnu hårdere, end vi 
gør. Her tænker jeg på ulandsområdet, 
fordi corona-pandemien rammer meget 
hårdt i ulandene, og samtidig har vi i for-
bundet mistet en nær kollega, Michael N. 
Larsen, som døde i en alt for ung alder, 
men i løbet af 30 år formåede at gøre 
forbundets ulandsarbejde til en afgøren-
de faktor i bestræbelserne på at kæmpe 
handicapsagen globalt.

Takket være Michael, hans kolleger og 
vores engagerede ulandsudvalg er vi i 
dag aktive i syv lande: Bolivia, Honduras, 
Guatemala, Ghana, Uganda, Nepal og 
Vietnam. I disse lande understøtter vores 
ulandsprojekter opbygning af stærke 
handicaporganisationer, som kan ruste 
mennesker med handicap til at tale de-
res egen sag og skabe fundamentet for 
et bedre liv. I dette arbejde videregiver 
vi vores erfaringer fra Danmark, men vi 
arbejder altid tæt sammen med partnere 
og kollegaer på de tre kontinenter, som 
er eksperter i netop deres liv og lokale 
forhold. 

Jeg er stolt over dette arbejde, og jeg 
synes, det er meget interessant, at vi 
oparbejder viden og erfaringer fra lande 
fjernt fra Danmark, som kan anvendes til 
at udvikle forbundet. Det kan være viden 
om strategiudvikling, konventionen og 
mobilisering af medlemmer og frivillige.

Alle de nævnte lande kæmper lige nu 
med følgerne af corona-pandemien, som 
har ramt dem meget hårdt. I de lande, vi 
arbejder i, er der typisk helt andre for-
hold, som gør det meget svært at holde 
pandemien under kontrol. Derfor har 
coronaen spredt sig med lynets hast, og 
rigtig mange mennesker er direkte på-

virket af sygdommen. På side 48 kan du 
læse en artikel om Bolivia og Honduras, 
som beskriver de svære forhold – særligt 
for mennesker med handicap, og hvor-
dan vi her fra Danmark prøver at støtte, 
så godt vi kan, selvom det er svært, når 
vores folk for tiden ikke kan rejse ud i 
verdenen og skal forsøge at arbejde i to-
talt nedlukkede lande.

Jeg synes, det er tankevækkende, at vi er 
ramt af det samme, men at der er meget 
stor forskel på, hvor hårdt det rammer os. 
Det siger noget om, at handicapsagen i 
den grad er en verdensomspændende 
udfordring, som vi må stå sammen om at 
løse. Jeg er stolt af, at vi gør det, og at vi 
kan løfte en global indsats, som hænger 
sammen med vores øvrige arbejde.

Og det gør den, for uanset om man bor i 
Danmark eller et af de nævnte lande, så 
handler det om det samme: nemlig et liv 
med lige muligheder, og at mennesker 
med handicap, gennem stærke organisa-
tioner, taler sin egen sag samt at få artik-
lerne i FN’s handicapkonvention omsat 
til konkret virkelighed.

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER



Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 
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Foreningen Lev har skiftet logo og 
slogan, men at blomsten forglem-
migej er bibeholdt i en ny moderne 
udgave. Foreningen hedder nu: Lev – 
livet med udviklingshandicap og ikke 
længere Landsforeningen Lev.

Forældrekredsens udgiver sit eget 
blad ”FK-nyt” to gange om året. I den 
nyeste udgave kan du læse om en 
weekend for børn og voksne på Mus-
holm, som var støttet af puljen Den 
Gode Oplevelse, som både Bevica 
Fonden og Vanførefonden står bag.

En paraply som kan tåle kraftig vind
Inden længe banker efteråret på, og 

du har sikkert prøvet mindst en gang 

i dit liv at stå med en paraply, som 

ikke vil, som du vil, når det regner og 

blæser samtidigt. Men en specielt 

udviklet paraply giver ikke op over 

for både blæst og storm. Paraplyen 

hedder Senz og er fra Holland, men 

sælges hos mange forhandlere også 

i Danmark. Den har vundet flere 

priser for sit design og dens evne til 

at kunne klare både regn og blæst 

uden at gå i stykker eller bøje den 

forkerte vej. Paraplyen blev opfun-

det i 2006 af tre studerende fra det 

tekniske Universitet i Delft, som 

var frustrerede over, at paraplyer 

var ubrugelige i stærk vind, og at 

man ofte blev nødsaget til at købe 

en ny, hvilket ikke harmonerer med 

bæredygtighed. Den findes i forskel-

lige modeller og størrelser.

SILENT EMBRACE HOVEDPUDE 
Liselotte Rønne er uddannet læge, 

psykoterapeut og søvnvejleder og 

har designet en tredelt pude ved 

navn Silent Embrace. Handicap-nyt 

har talt med hende og spurgt om, 

hvordan man får ideen til at designe 

en så speciel hovedpude. ”Jeg fik 

idéen til den tredelte hovedpude, da 

jeg selv var søvnløs gennem mange 

år. En nat tog jeg en pude over hove-

det, som mange søvnløse gør for at 

pakke lyde væk. Jeg fandt ud af, at 

det var rigtigt rart at blive puttet un-

der denne pude, foruden at den tog 

noget lyd og lys. Men puden havde 

det med at falde ned, når jeg lige var 

faldet i søvn. Så derfor skar jeg en 

skumpude op i tre dele og syede den 

sammen på toppen. Så blev puden, 

hvor den var hele natten. Siden har 

jeg udviklet på den i fire-fem 

år, og der er stadig forbed-

ringer planlagt. Bl.a. med et 

kølende sheet på oversiden, 

da den kan være varm at lig-

ge med for nogen.  Men for 

mig er varmen også en del 

af komforten og trygheden 

ved puden,” siger Liselotte 

Rønne og forsætter:

”De første udgaver blev testet af 

venner og bekendte, og siden er pu-

den testet af flere psykiatriske afde-

linger og desuden på et bosted. Der 

er mange, der er rigtig glade for pu-

den, andre kan ikke bruge den. Hvis 

man fx har en dårlig skulder, hånd 

eller arm, kan det være udfordrende 

at trække puden med rundt, når man 

skal vende sig. Til efteråret skal den 

testes systematisk via to testcentre,” 

fortæller hun.

Puden produceres i Danmark og 

Polen. Den er ØKO-TEX certificeret, 

og til efteråret forventer Liselotte 

Rønne, at den bliver CE-mærket. 

Puden forhandles af Spektrumshop, 

GloriaMundi og producenten, som er 

CareDesign. 

Pressefoto.

Pressefoto.
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Amputationskredsen i Dansk Han-
dicap Forbund bliver 20 år her i 
2020, men på grund af coronaen er 
fejringen udsat indtil videre. Kredsen 
udgiver deres eget medlemsblad. 
Du kan læse Amputationskredsens 
medlemsblad på Dansk Handicap 
Forbunds hjemmeside.  

Musholm – Ferie, Sport & Konference 
åbnede igen den 23. juni efter at 
have været lukket i månedsvis på 
grund af corona. Åbningen sker med 
skærpet fokus på hygiejne og af-
standsregler.

Thorkild Olesen, formand for Danske 
Handicaporganisationer, har fået 
tildelt ridderkorset af H.M. Dronning 
Margrethe for sin indsats for at skabe 
bedre forhold for mennesker med 
handicap.

Susan Holst er dansker og bor i Hol-

land med sin familie. Da hun fik 

børn, og de skulle have tænder, så 

savlede de, og derfor designede hun 

nogle savletørklæder til dem.

”Savletørklæderne blev bemær-

kede af hollænderne, som syntes, at 

de var smarte, og så begyndte jeg at 

producere dem med henblik på salg. 

Jeg kalder dem Honni tørklæder. En 

dag, hvor jeg demonstrerede dem i 

en gårdsalgsbutik, kom jeg i kontakt 

med en ung mand med handicap 

og hans forældre, som spurgte, om 

jeg ikke ville lave nogle til ham. Så 

måtte jeg tænke på, hvordan en ung 

mand gerne vil have et tørklæde. 

Min ide har hele tiden været, at 

tørklæderne skulle se pæne ud og 

være smarte,” siger Susan Holst til 

Handicap-nyt.

I tre år har Susan Holst haft web-

shoppen Uniqap.dk, hvor hun sælger 

de specielle tørklæder til både børn 

og voksne, der kan have udfordrin-

ger med mundvand. Tørklæderne er 

hovedsagligt af bomuld og jersey, 

og de er vaskbare og kan komme i 

tørretumbler. Designet og størrelsen 

varierer efter, om de er til børn, æl-

dre eller unge.

I Holland stødte hun en dag helt 

tilfældigt på en kvinde, som syr kåber 

egnede til kørestolsbrugere, dem fat-

tede Susan Holst interesse for, da hun 

ikke havde set den slags kåber før, 

og nu har hun en aftale om at sælge 

kåberne i webshoppen. De laves ikke 

efter individuelle mål, men de findes 

i flere størrelser, farver og design.

I webshoppen er der ud over 

tørklæderne også et lille udvalg af 

overtøj fra Holland, som er egnet 

til både regn, rusk og kulde, og som 

findes i flere udgaver til kvinder, 

mænd og børn. I webshoppen kan 

man også købe fx trøjer, bukser og 

”køreposer”.

  

Savletørklæder og kåber i smart design

Pressefoto.

Pressefoto.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Speciale beskriver de hårde  konsekvenser, 
når der skæres i hjælpen
Forbundets rådgivning oplever 

en stigende tendens til, at BPA-

sager påklages på grund af fx 

nedskæringer. Og det er et emne, 

forbundet tager meget alvorligt, 

oplyser landsformand Susanne 

Olsen.

”Det er en kamp fra hus til hus 

på de enkelte ordninger, som sæt-

tes under pres, og det er et emne, 

som vi arbejder på at få politikere 

og administratorer til at forstå.  Så jo 

flere, der fortæller deres historie om 

forringelser, jo bedre er det for sagen. 

Kun på den måde, kan vi overbevise 

beslutningstagerne om, at der er 

grund til at skride ind over for proble-

merne på området,” siger hun.

Specialeafhandlingen: ”En 

undersøgelse af hvordan bespa-

relser i borgerstyret personlig 

assistance opleves af mennesker 

med bevægelseshandicap, hvis 

BPA-ordningen nedskæres eller 

fjernes”, giver noget af den nød-

vendige indsigt i, hvordan bru-

gerne oplever at få vendt op og 

ned på sit liv, når en BPA-ordning 

fjernes eller forringes. 

Specialet er udarbejdet af 

Camilla Lund, Cand. Soc. i so-

cialvidenskab, i samarbejde med 

Dansk Handicap Forbund. Spe-

cialet kan læses på Handicapnyt 

EKSTRA på hjemmesiden.

Akut  helikoptere i  luften 
17.500  gange på seks år

Regionernes akutlægehelikoptere har 

fløjet knap 17.500 gange til kritisk 

syge og alvorligt tilskadekomne pa-

tienter, siden ordningen trådte i kraft 

den 1. oktober 2014. Det viser ny 

årsrapport for akutlægehelikopterne. 

Mange af flyvningerne går til kritisk 

syge og tilskadekomne i landets yder-

områder, fx lokaliteter i vestjylland 

og til de danske øer samt syd- og 

vestlige kommuner på Sjælland. Godt 

halvdelen af de akut syge og tilska-

dekomne patienter er blevet fløjet til 

et hospital. Andre patienter er blevet 

tilset på skadestedet og er enten ble-

vet kørt med ambulance til nærmeste 

hospital eller erklæret døde på ste-

det. Hvis ambulance og akutlægebil 

ankommer først og vurderer, at der 

ikke er brug for hjælp med helikopte-

ren afmeldes den. Det er sket 5.381 

gange, at helikopteren er afmeldt.

Danmark har fire akutlægehelikop-

tere, som drives af regionerne i fæl-

lesskab. De fire helikoptere har baser 

i Skive, Ringsted, Billund og foreløbig 

Aalborg, indtil en base ved Saltum i 

Jammerbugt Kommune er klar.

Du kan læse rapporten på https://

www.regioner.dk/media/13402/ 

aarsrapport-2019_web_low_final.pdf
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Besøg ”Den Kongelige Køkkenhave” 
ved Graasten Slot

Den 20. juli 2020 blev den kongelige 

køkkenhave ved Graasten indviet af 

H.M. Dronningen, H.K.H. Prinsesse Be-

nedikte og kulturminister Joy Mogen-

sen. Køkkenhaven har ikke tidligere 

været offentligt tilgængelig, men det 

er den nu, og håbet er, at mange ha-

veinteresserede vil besøge den 7500 

kvadratmeter store nyttehave. 

Kongefamilien har i årtier tilbragt 

en stor del af sommeren på Graasten 

Slot, hvor køkkenhaven har fungeret 

som produktionshave og leveret frisk 

frugt og grønt til det kongelige køk-

ken.

I køkkenhaven vil både slotsgart-

nere og de mange nye medarbejdere 

fra Sønderborg Kommunes social-

psykiatriske tilbud "Væksthuset" stå 

klar til at tage imod gæster i caféen, 

væksthusene og rundt omkring ved 

stier og bede i haven. 

I selve køkkenhaven vil man kunne 

opleve et væld af urter som fx kvan 

og vietnamesisk mynte, bærbuske, 

farverige stauder og en skov af frugt-

træer og naturligvis opleve de be-

rømte Graastenæbler, der findes i to 

sorter. 

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsens 

hjemmeside er der i projektet blevet 

arbejdet målrettet med tilgængelig-

hed, og derfor er både køkkenhaven 

og de nye bygninger gjort tilgænge-

lige for alle.

Som en del af projektet er adgangs-

forholdene til "Den Kongelige Køk-

kenhave" også blevet forbedret, og 

der er etableret nye parkerings- og 

afsætningspladser for biler og busser 

tæt ved Graasten. Der er også blevet 

lagt et fortov, som går fra parkerings-

pladsen til køkkenhaven, og der er 

blevet bygget en ny afsætningsplads 

for busser og parkering for handicap-

biler tæt ved køkkenhaven.

Køkkenhaven åbnede for offent-

ligheden den 25. juli, og var i juli og 

august åbent alle ugens dage fra kl. 

11.00 til 17.00, mens haven i sep-

tember måned er åben torsdag til 

søndag i samme tidsrum. 

Projektet er blevet til i et samar-

bejde mellem Sønderborg Kommune 

og Slots- og Kulturstyrelsen og med 

donationer fra diverse fonde.

Pressefoto

H.K.H. Prinsesse Bene-
dikte og H.M. Dronningen 
deltog ved åbningen af 
køkkenhaven. Pressefoto

Pressefoto
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Læsertip:

Et smut til stranden i Faxe 
 Ladeplads – også i kørestol
Tekst og foto af Solveig Hansen, re-

daktør af Amputationsbladet

I august sidste år var jeg en tur i 

Faxe, nød en tryg overnatning og 

solid morgenmad på Faxe Vandrer-

hjem. Besøgte naboen, det fanta-

stiske Geomuseum om Kalklandet, 

bevægede mig lidt rundt om kalk-

bruddet og tog til Faxe Ladeplads 

og hyggede mig i Faxe Ladeplads 

Miniby og Park. Mæt på indtryk 

kørte jeg mod Rødvig.

Og så, lige i udkanten af Faxe La-

deplads, stod skiltet med handicap-

venlig strand. I al fald er der strand-

adgang og ca. 300 meter natursti 

fra p-plads til 

det sidste stykke, 

hvor der er udlagt 

fliser og riste ned 

til den dejlige 

badebro. Om der 

er et anvendeligt 

toilet i nærheden ved jeg faktisk 

ikke, men der er med sikkerhed gode 

toiletter for kørestolsbrugere både 

på geocentret og vandrerhjemmet i 

Faxe.
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Få overblik over Faaborg som gangbesværet
Hos VisitFaaborg ønsker man at 

gøre mere for, at mennesker med 

gangbesvær eller i kørestol får 

lyst til at besøge området. Derfor 

har man oprettet en hjemmeside, 

hvor man kan få information om 

de muligheder, der er for besøg, 

hvis man sidder i kørestol eller 

har besvær med at gå.

På siden er der blandt andet 

beskrevet mulighederne 

på Egeskov Slot og i 

Faaborg Kirke, ligesom der 

også er informationer om 

tilgængeligheden til Ø-færgen, 

der sejler til øerne Lyø og 

Avernakø.

Læs mere på siden https://

www.visitfaaborg.dk/faaborg/

gangbesvaeret og se, om der er 

noget, der passer dig. 

Spil Yatzy med én hånd
Nedsat funktion i hænderne og al-

mindelige raflebægere er ikke en god 

kombination. Det ved Jess Olesen, 

som er grundlægger af rafle.dk, der 

står bag udviklingen af det meka niske 

raflebæger Rafle, der er tiltænkt per-

soner med et motorisk handicap.

Rafle aktiveres ved et let tryk på 

en knap, der ryster terninger, uden 

at man i øvrigt skal bruge hænderne, 

og det er derfor ideelt, hvis du fx kun 

kan bruge den ene hånd. Rafle har en 

filtklædt flade, hvor der kan ligge op 

til ti terninger, og den kommer med 

to typer låg; et lukket, som kan bru-

ges, når de øvrige spillere ikke må se 

terningerne, og et åbent låg, som kan 

bruges, når de øvrige spillere godt må.

Rafle 3D-printes på bestilling og 

fås i standardfarverne rød og grøn, 

men hvis man ønsker en anden farve, 

kan det ifølge producenten godt lade 

sig gøre. Der medfølger ti terninger 

til det elektroniske bæger, det skal 

bruge to AA-batterier, som ikke med-

følger.

På hjemmesiden rafle.dk kan man 

se en lille video af, hvordan bægeret 

fungerer, ligesom man også kan købe 

produktet her.

Ud over et raflebæger sælger 

virksomheden også en penholder, 

der gør det muligt for personer med 

motoriske vanskeligheder bedre at 

kunne tegne eller skrive. Det pro-

dukt kan du også læse mere om via 

hjemmesiden.

Foto: Rafle.dk

Egeskov Slot nævnes i guiden. Foto: Colourbox
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Vikarservice
Vikarservice

Vikarservice

Ekspertbistand
Ekspertbistand

Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret

Borgerstyret

Ekspertbistand

Overenskomst

OM LOBPA
LOBPA er en borgerstyret og demokratisk forening med rødder i handicaporganisationerne. Vi 
er etableret og styret af mennesker, som har et handicap, og som alle har BPA - Borgerstyret 
Personlig Assistance. LOBPA går forrest i den politiske kamp for at sikre BPA-ordningen, og vi er 
Danmarks største leverandør på området. Vi blev dannet i forbindelse med loven om BPA i 2008 
og arbejder non-profit, så et eventuelt overskud kommer vores medlemmer til gode.

Som BPA-arbejdsleder i LOBPA får du:
Ekspertbistand fra LOBPAs konsulenter
Håndtering af løn, skat, forsikringer og lovkrav
Borgerstyret vikarservice med over 2.000 vikarer
Medlemsskab af LOBPA
Stemmeret på LOBPAs årlige generalforsamling
Deltagelse i politiske, faglige og sociale arrangementer
BPA-arbejdslederuddannelse
Overenskomst med ordnede forhold for dine hjælpere

BPA

BPA

BPA

Kom og vær med i LOBPA – Landsorganisationen 
Borgerstyret Personlig Assistance
– Vi står vagt om din ret til et frit liv.

KONTAKT OS I DAG OG HØR 
MERE

T: 70 12 30 12 E: info@lobpa.dk    



 KONGRESAf landsformand Susanne Olsen

Elektronisk kongres med 
fokus på udvikling af 
frivilligaktiviteter
Dansk Handicap Forbunds 21. kongres afholdes på grund 
af corona-pandemien denne gang ikke fysisk, men i en 
stærkt nedbarberet elektronisk udgave. Denne gang vil 
kongressen i høj grad have fokus på organisationsudvik-
ling – herunder forenklet strategi og nye former for frivil-
lighed, som kan styrke det lokale arbejde

J
EG HAVDE GLÆDET mig til at 
møde de mange kongresde-
legerede i Dansk Handicap 
Forbund på Egmont Højskolen, 

men corona-pandemien er ingen 
herre over. Forretningsudvalget har 
måtte træffe den svære beslutning, 
at vi denne gang må afholde kon-
gressen elektronisk og i en forkortet 
udgave. Smittefare og forsamlings-
forbud er ikke noget, vi kan sidde 
overhørigt.

Strategi
Dansk Handicap Forbund arbejder 
efter en strategiplan med syv ker-
neværdier, som første gang blev 
vedtaget på kongressen tilbage 
i 2012, og som i 2016 i mindre 

omfang blev justeret. Interview 
med tillidsvalgte viser, at strate-
gien nyder stor tilslutning og er 
en letforståelig strategi, som lever 
i alle led af organisationen og er 
en effektiv vej til at sikre, at vi i 
hele organisationen trækker i den 
samme retning, og vi dermed opnår 
de bedste mulige resultater. Derfor 
vil vi gerne arbejde videre med og 

forbedre strategien.
En af vejene til at styrke strate-

gien og værdierne yderligere er en 
markant forenkling, hvor det måske 
lidt luftige, tekniske og akademiske 
bliver skåret væk, og det centrale 
bliver tydeliggjort – nemlig vores 
mål: Et liv med lige muligheder og 
de syv kerneværdier.

Forslag om nye organiserin
ger, som kan styrke frivil
ligheden
Et andet vigtigt element på kon-
gressen bliver et fokus på, hvordan 
vi kan styrke vores lokale arbejde. 
Trods stabile medlemstal, så er det 
tiltagende svært at finde ressourcer 
til at få lokalafdelinger til at leve 
over hele landet. Netop derfor er 
der brug for nytænkning, hvor vores 
allerede stærke eksisterende lokal-
afdelinger og dygtige tillidsvalgte 
ses som kraftcentre, der kan gå hånd 
i hånd med nye mere uformellem 
former for frivillighedsaktiviteter.

  For en stærk frivilligaktivitet kan 
organiseres på flere måder, og hvis 
vi er dygtige til at understøtte det, 
så tror vi på, at der kan opnås en 
synergieffekt, som kan styrke vores 
lokale arbejde. Kongressen skal 
derfor tage stilling til nye organi-
sationsformer, som kan styrke hele 
forbundet fremadrettet.

Kongressen i år bliver ikke som de delege-
rede kender den, men elektronisk. Arkivfo-
to. Kongres 2018. Foto: Claus Haagensen.

 ”Jeg havde glædet mig til at møde de mange 
kongresdelegerede i Dansk Handicap Forbund 
på  Egmont Højskolen, men corona-pandemien er 
ingen herre over.
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Af Mads Stampe. Foto: Gua Studio

Ny kampagne skal hjælpe flere 
ud på arbejdsmarkedet
Brug dem! – det er budskabet i en ny kampagne fra Dansk 
Handicap Forbund, som skal klæde jobcentermedarbej-
dere bedre på til at bruge de handicapkompenserende 
ordninger

N
ÅR MAN HAR et handicap, 
er der forskellige mulig-
heder for at få hjælp til at 
etablere sig på arbejds-

markedet. Overordnet set er der fire 
ordninger – de handicapkompen-
serende ordninger – som en jobsø-
gende, der har et handicap i forhold 
til det job, han eller hun søger, kan 
blive bevilget, så barriererne for 
at komme ind på arbejdsmarkedet 
mindskes en smule.

De fire ordninger er: hjælp til ar-
bejdspladsindretning, den såkaldte 
isbryderordning, fortrinsret, som 
giver personer med handicap ret 
til at komme til en samtale 
til et job i det of-

fentlige, og personlig assistance i 
et job.

I Dansk Handicap Forbund ved 
vi fra tidligere undersøgelser og 
projekter, at netop de handicap-
kompenserende ordninger opleves 
svært tilgængelige for folk, der 
skal informere om dem og bruge 
dem i deres arbejde. Og det er dét 
problem, vi gerne vil imødekomme 
med den nye kampagne, Brug 
dem!, siger netværkschef i forbun-
det Kurt Holm Nielsen.

”De handicapkompenserende 
ordninger er nemmere at bruge, 
end deres rygte påstår. Det vil vi 

gerne fortælle jobcentermed-

arbejdere, jobsøgende og virksom-
hedsledere, så vi kan lykkes med 
at få endnu flere mennesker med 
handicap ud på arbejdsmarkedet,” 
siger han.

I en årrække har beskæftigel-
sesandelen for mennesker med 
handicap ligget bemærkelsesvær-
digt lavere, end den tilsvarende 
for mennesker uden handicap, og 
der er ingen oplagt grund til, at 
forskellene mellem de to grupper 
skal være så stor, mener Kurt Holm 
Nielsen.

”Vi ved, at vores medlemmer og 
mange andre mennesker med han-
dicap har et stort potentiale, som 
blot venter på at blive brugt på 
arbejdsmarkedet. For en del af de 
her mennesker er overgangen til 
arbejdsmarkedet dog meget svær, 
og vi tror på, at en øget bevidsthed 
om de handicapkompenserende 
ordninger kan være en af nøglerne 
til at gøre overgangen nemmere,” 
fortæller han.

I første omgang rulles kam-
pagnen ud i de kommuner, 

som Dansk Handicap 
Forbund alle-
rede arbejder 
sammen med 

– blandt andet 
Randers og Glo-

strup. Andre kom-
muner og jobcentre 

har dog mulighed for at 
købe kampagnematerialet 

ved at kontakte forbundet.
Kampagnen er tilknyttet 

www.brugdem.dk, som henviser 
til Styrelsen for Arbejdsmarked 

og Rekruttering (STAR), hvor man 
kan læse alt om, hvad de handi-
capkompenserende ordninger er, 
og hvad der skal til for at få dem 
bevilget.
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Nordjysk Specialrådgivning
www.nordjyskspecialraadgivning.dk

Boulevarden 30 1 mf , 9000 Aalborg

Tlf.: 42 79 98 82

E-Mail: nsr@nordjyskspecialraadgivning.dk

Følg os på Facebook

Mariagervej 3 · 9500 Hobro · Tlf. 98 52 42 82

3D Structural Design ApS
Strømmen 2

9400 Nørresundby
Tlf. +45 98 92 51 00

3D-sd@3D-sd.dk
www.3d-sd.dk

Structural Design
Rådgivende Ingeniørfirma

3D



SOCIALPOLITIK Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs. Fotos: Colourbox

Fokus på  
de svære overgange i livet

Overgange mellem livsfaser og livssituationer er ofte no-
get, der giver udfordringer for mennesker med handicap, 
og individuel vejledning og kompensation er i de situa-
tioner helt afgørende. Det er et tema, som vi ønsker løftet 
både nationalt og lokalpolitisk

P
Å FORBUNDETS KONGRES 
i 2018 var et af pejlemær-
kerne for forbundets frem-
tidige arbejde at fokusere 

på overgange mellem livsfaser- og 
situationer. Tanken var og er, at ikke 
to mennesker er ens. Uanset om vi 
taler om funktionsnedsættelsens 
påvirkning af det enkelte men-
neske eller forskellen i de enkelte 
menneskers livssituation, så er der 
altid forskelle, som kræver, at man 
tager udgangspunkt i det enkelte 
menneskes viden om eget liv. Mens 
vi anerkender menneskers forskel-

lighed, så er vores love og regler 
ofte meget afgrænsede til bestemte 
aldersgrupper eller personkredse, 
og det gør det svært at finde de helt 
rigtige løsninger for den enkelte.

  Et eksempel er de store forskelle 
i overgange mellem barndom og 
voksenliv, hvor man pludselig skal 
have hjælp efter helt andre para-
graffer, eller overgangen til folke-
pensionsalderen, hvor økonomien 
for nogle kan falde helt sammen, 
og adgangen til ydelser bliver ind-
skrænket. Vi mennesker passer gan-
ske enkelt ikke ind i kasser og har 

derfor brug for, at der udvises et in-
dividuelt hensyn, hvor der fokuseres 
på at understøtte mennesker både 
før og efter de svære overgange.

Overgange er altid en 
 udfordring
Hele livet er præget af ændringer 
og overgange. Ja, man kan næsten 
sige, at det er et grundvilkår i til-
værelsen, at vi hele tiden oplever 
forandring, og at vi skal tilpasse 
os nye faser af livet. Disse over-
gange i livet er forbundet med 
udfordringer for alle – uanset om 
man har eller ikke har en funkti-
onsnedsættelse. Det gælder for 
børn, unge, voksne og ældre. Vi 
skal ind og ud af institutioner og 
skoler, vi skal overgå til ungdoms-
liv og senere voksenliv. Vi skal 
opleve skift ind og ud af uddan-

En ny bolig kan 
 betyde en en stor 
forandring i ens liv.
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nelser, arbejdsmarked og boliger. 
Vi vil også opleve skift i familie- 
og samliv, som betyder, at vores 
tilværelse ændrer sig og kræver 
tilpasning af os. Endelig skal vi 
opleve at træde ind i en ældretil-
værelse med de udfordringer, det 
indebærer. Nogen elsker dem og 
andre har svært ved dem.

  Når forbundet har særligt fokus 
på disse overgange, så skyldes det, 
at udfordringerne for mennesker 
med funktionsnedsættelser er for-
bundet med dobbelte udfordringer. 
Når man er afhængig af kompen-
serende hjælp i alle livets forhold, 
så vil enhver ændring kræve om-
stilling – ikke kun af mennesket 
selv, men også af det system, som 
understøtter borgeren. Og det er 
her, vi oplever de store udfordrin-
ger, for systemet er begrænset 
af, at lovene aldrig kan spejle det 
komplekse menneskeliv fuldt ud, 
og samtidig har systemet svært 
ved at være forebyggende og sikre 
de helt individuelle løsninger, som 
den enkelte har behov for.

Behov for flere typer løsnin
ger
Udfordringen kan ses fra to vinkler. 
For det første den lovmæssige, 
hvor vi i forbundet hele tiden ar-
bejder for at få sikret lovhjemmel 
til, at man kan kompenseres hele 
livet igennem. Et godt eksempel 
er problemerne med ydelser, 
som bortfalder efter overgang 
til folkepensionsalderen, et 
andet er, at det mange ste-
der kommer som et chok, når 
den unge bliver 18 år og skal 
modtage hjælp efter helt andre 
bestemmelser. Her glæder vi os 
over, at der netop er vedtaget ny 
lovgivning, som forpligter kommu-
nerne til at igangsætte overgangs-
forløb fra det fyldte 16. år.

  Lovgivning er et vigtigt værk-
tøj og har tydeligvis også været 
nødvendigt i forhold til unge, men 
vi kunne godt tænke os, at alle 

sektorer fik øjnene op for den 
forebyggende proces. Tænk, hvad 
man kunne opnå, hvis børn- og 
ungeforvaltningerne allerede fra 
de helt tidlige år havde en god 
dialog med forældre om fremtids-
udsigter, og institutioner, og skoler 
aktivt arbejdede med det enkelte 
barn frem imod ungdoms- og 
voksenlivet. Og tænk hvis kom-
munerne gennem deres vejled-
ningsforpligtelse tidligt opbygger 
en god dialog med borgere, som 
skal overgå fra eksempelvis før-
tidspension til folkepension. Selv 
med de begrænsninger, der ligger 
i lovgivningen, ville man med et 
forebyggende sigte kunne afbøde 
uforberedte og voldsomme skift 
for den enkelte.

Budskabet skal ud
Forbundets social- og arbejds-
markedspolitiske udvalg arbejder 
aktivt med at få sikret det 
bedst mulige lov-
grundlag i 
alle livs-
faser 
fra 

barndom til alderdom, men herud-
over er det vigtigt, at vi lokalpoli-
tisk får spredt budskabet om, at vi 
skal forebygge og hele tiden have 
et sigte imod de forandringer, bor-
geren står overfor.

  Faktum er, at kommunerne står 
med en nøglerolle i forhold til at 
sikre dette. Det er her, den tætte 
kontakt med borgeren er, og her til-
rettelægges indsatserne af lokalpo-
litikere og forvaltninger. Vi vil derfor 
meget gerne sammen med vores 
tillidsvalgte og andre politisk aktive 
påvirke kommunerne til at tænke 
i livsovergange og løfte indsatsen 
mere aktivt. For hvis man formår at 
forebygge, så tror vi på, at der kan 
opnås nogle klare fordele i form 
af forbedret kommunikation mel-
lem kommuner og borgere, bedre 
anvendelse af samfundsmidler og 
frem for alt en forbedret livskvalitet 
for det enkelte menneske.

HANDICAP NYT 4 - 2020   •   17

Modelforto:  Livet 
rummer mange 
skift, men hvis man 
forbereder sig i god 
tid på at blive folke-
pensionist, så bliver 
overgangen muligvis 
lettere.
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GLOBEN Vesthimmerland
Frederik Vii's Alle 15 • 9670 Løgstør

www.globenvesthimmerland.dk
Tlf. 99 66 95 80

Synonym for Vesthimmerland kommunes dagtilbud for voksne i specialområdet

Raizer fra Liftup hjælper en person, der er faldet op til næsten stående 
stilling på få minutter. Den stabile stol kan betjenes af én enkelt hjælper og 

kræver ingen fysisk indsats fra hjælperen udover en støttende hånd.

Liftup A/S
Hagensvej 21 • 9530 Støvring • +45 9686 3020

mail@liftup.dk • www.raizer.dk

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

aalborg@jorton.dk - www.jorton.dk

Hørby Gulv
- Kvalitets Gulvrenovering

Afslibning af gulv • Behandling af gulv
Linoleum • Vinyl

Stadionvej 5, Thorshøj • 9750 Østervrå
Telefon Jens: 22 32 36 60

Mail Jens: jens@hoerbygulv.dk
www.hoerbygulv.dk

Søren Klaus Kirsten Helle John

Pandrup 98 24 64 66
Hjørring 98 90 15 11
Sindal 98 93 51 57

Brønderslev 98 82 57 11
Tårs  98 95 83 11
Hirtshals 98 94 43 66

www.baggesen.dk · Døgnvagt

Vi tager hånd om
dig og dine kære

TILLID

GENNEM

31 ÅR

Ved Banen 5, 9870 Sindal



 JENS BOUETS KLUMME

 LEGAT

Hals sommerhusene – ”en saga blot”

Søg et personligt legat

Forbundets sommerhuse i Hals 
har igennem mange år taget 
imod medlemmer som gæster. 
Men det er næppe nogen hem-
melighed, at husene langt fra 
har været udlejet så hyppigt, at 
de kunne tjene sig selv ind, el-
ler der kunne afsættes midler 
til forbedringer. Møblementet, 

vinduer, døre, køkken og bad fremstod ”originalt” og 
dermed ikke tidssvarende. 

Når man som forbund skal vurdere fremtidsudsig-
terne for sommerhuse af denne karakter, er man nødt 
til at forholde sig til brugen af sommerhusene og øko-
nomien i samme. Desværre kom udlejningsprocenten 
ikke så højt op, at vi kunne afsætte midler til både 
løbende vedligeholdelse og forbedringer. Husene 
så både slidte og trætte ud, og det ville være et mil-
lionprojekt at sætte dem i stand og sikre en opdateret 
rimelig tilgængelighed for kørestols- og liftbrugere. Vi 

har søgt relevante fonde om støtte til et sådant projekt, 
men desværre forgæves. 

I erkendelse af ovenstående og for at sikre forbundet 
en umiddelbar likviditetsforbedring har forbundets 
forretningsudvalg i januar besluttet at afhænde som-
merhusene. Sommerhusene blev sat til salg før, der var 
indgået nogen form for aftaler om udlejning for 2020. 
Nogle ganske få havde allerede sidste år forhåndsre-
serveret husene til sommerferie i 2020 i givne perio-
der (dog uden indgåede lejeaftaler), og dem måtte vi 
selvfølgelig med beklagelse skuffe.  

Husene er nu solgt og forventes at skulle igennem 
den helt store makeover og ombygning. Det er selv-
følgelig en skam, at forbundet ikke længere råder over 
sommerhuse, som medlemmerne kan leje, og hvor til-
gængeligheden er i fokus. Men omvendt skal det også 
være økonomisk rentabelt at drive og udvikle disse 
sommerhuse. Det var det desværre ikke, og en æra er 
hermed slut.     

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

V
ANFØREFONDEN OG BE-
VICA Legater støtter per-
soner med et bevægelses-
handicap, som har svært 

ved at komme ud og få ny inspira-
tion enten via ferier eller deltagelse 
i aktiviteter sammen med andre, 
idet der ofte også skal betales for 
eventuelle hjælpere. 

Personer med et handicap vil 
ofte have en førtidspension, folke-
pension eller endda kontanthjælp 
at leve af, hvorfor det kan være 
svært bare at få hverdagen til at 
hænge sammen eller anskaffe vig-
tige hjælpemidler, som ikke bevil-
ges af det offentlige. 

Endelig kan det være svært el-
ler umuligt at spare op til særlige 
begivenheder. Alt dette som er en 
forudsætning for at komme væk 
hjemmefra og få gode oplevelser i 
fællesskab med andre. 

Puljen kan støtte personer med 
et bevægelseshandicap og ringe 
økonomiske muligheder. Støtte kan 
søges til hjælper på ferier, støtte 
til deltagelse i aktiviteter sammen 
med andre, støtte til særlige hjæl-
pemidler, som det offentlige har 
givet afslag på, eller andre særlige 
formål, der understøtter et bedre 
liv i fællesskab med andre. 

Ansøgningerne vil blive behand-
let fire gange om året.
• Ansøgninger fremsendt senest 

15. november kan forvente svar 
ca. 1. december

• Ansøgninger fremsendt senest 
15. februar kan forvente svar ca. 
1. marts.

• Ansøgninger fremsendt senest 
15. maj kan forvente svar ca. 1. 
juni.

• Ansøgninger fremsendt senest 
15. august kan forvente svar ca. 

1. september.
Der kan maksimalt uddeles 10.000 
kr. pr. person, da støtten ydes som 
skattefrie legater.

Læs mere og ansøg https://den-
godeoplevelse.danskhandicapfor-
bund.dk/
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GLOBEN Vesthimmerland
Frederik Vii's Alle 15 • 9670 Løgstør

www.globenvesthimmerland.dk
Tlf. 99 66 95 80

Synonym for Vesthimmerland kommunes dagtilbud for voksne i specialområdet

Raizer fra Liftup hjælper en person, der er faldet op til næsten stående 
stilling på få minutter. Den stabile stol kan betjenes af én enkelt hjælper og 

kræver ingen fysisk indsats fra hjælperen udover en støttende hånd.

Liftup A/S
Hagensvej 21 • 9530 Støvring • +45 9686 3020

mail@liftup.dk • www.raizer.dk

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

aalborg@jorton.dk - www.jorton.dk

Hørby Gulv
- Kvalitets Gulvrenovering

Afslibning af gulv • Behandling af gulv
Linoleum • Vinyl

Stadionvej 5, Thorshøj • 9750 Østervrå
Telefon Jens: 22 32 36 60

Mail Jens: jens@hoerbygulv.dk
www.hoerbygulv.dk

Søren Klaus Kirsten Helle John

Pandrup 98 24 64 66
Hjørring 98 90 15 11
Sindal 98 93 51 57

Brønderslev 98 82 57 11
Tårs  98 95 83 11
Hirtshals 98 94 43 66

www.baggesen.dk · Døgnvagt

Vi tager hånd om
dig og dine kære

TILLID

GENNEM

31 ÅR

Ved Banen 5, 9870 Sindal



En storby, som er kogt ned til et lille sam-
fund med 220 beboere. Sådan kunne én 
beskrivelse af den lille ø Strynø i det syd-
fynske øhav lyde. En anden kunne være 
fællesskab, hvor der er plads til alle. Han-
dicap-nyt har været på besøg på den lille 
ø og besøgt medlemmet Ole Nørgaard

Ole bor på en lille ø, 
og han elsker det!

MEDLEMSPORTRÆT Tekst og foto af Mads Stampe

Ole Nørgaard og 
hans kone Thorild 
har boet på Strynø 
siden 2006. At de 
endte på den lille 
ø var lidt af en 
tilfældighed.
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P
Å VEJ MOD Strynø med fær-
gen fra Rudkøbing er øen 
i det sydfynske ret nem at 
overskue, når man får øje på 

den i horisonten. Den er knap fem 
kvadratkilometer og flad, så hvis 
man fx sidder i kørestol, så er det 
faktisk lige til.

Det mener i hvert fald Ole Nør-
gaard, som Handicap-nyt har be-
søgt en varm sommerdag i august. 
Faktisk havde vi en aftale allerede 
i juni, men det tvivlsomme som-
mervejr gjorde, at vi udskød vores 
møde. Øen fortjener godt vejr, me-
ner Ole Nørgaard, og han har ret.

Uanset hvor man vender sig 
hen, ligner det et postkort fra en 
svunden tid. Der er fine små bin-
dingsværkshuse, et lille gadekær 
og masser af grønt, som omgiver 
de smalle veje, hvor de få biler kun 
kører ganske langsomt. 

Det er Thorild, Oles kone, der 
skubber Ole rundt i kørestolen, 
som vi går der og taler, men man 
kan sagtens selv komme rundt i 
manuel kørestol, hvis man ellers 
kan bruge sine arme, mener Ole 
Nørgaard.

”Den største stigning er nede fra 
færgen og op til byen, men den er 
ikke stejl, så det er ikke noget pro-
blem,” siger han.

Man holder sammen
Ole Nørgaard og hans kone er 
egentlig endt på Strynø ved lidt af 
en tilfældighed. De havde et som-
merhus på øen i en årrække, og på 
et tidspunkt blev det sådan, at de 
faktisk ikke rigtig glædede sig til 
at komme hjem til Kolding, hvor de 
boede. Den følelse endte med, at 
de i 2006 købte et hus med tilhø-
rende landbrugsjord, og siden da 
har de ikke set sig tilbage.

”Alle kommer hinanden ved på 
en måde. Da vi boede i et parcel-
huskvarter, havde vi indtryk af, at 
alle havde nok i sig selv og deres 
lille have. Her bliver vi nødt til at 
omgås hinanden hver eneste dag. 

Det er bare super, synes jeg,” smi-
ler han.

Gennem årene har parret haft 
en gårdbutik og både heste, grise 
køer og får, men i øjeblikket har 
de kun kødkvæg, et par heste og 
fire høns. Det er Ole, der står for 
al bogholderi og anden praktik 
omkring foderbestilling, og hvad 
der ellers kan være, mens Thorild 
går i marken og sørger for at tilse 
dyrene og give dem vand og mad. 
Sådan er det nødt til at være, når 
man som Ole sidder i kørestol, og 
det er helt fint.

Faktisk er der ikke rigtig noget, 
der er besværligt ved at bo på en 
lille ø ude i havet, hvor man kun 
kan komme til og fra via en færge-
afgang, der tager en halv time til 
Rudkøbing på Langeland. Hjemme 
på redaktionen havde der ellers 
været en del snak om, at der da 
måtte være nogle besværligheder 
ved at bo i så afsidesliggende og 
lille et samfund, når man sidder i 
kørestol, men det er bestemt ikke 

noget, Ole mærker noget til. Tvært-
imod.

”Sammenholdet er super her 
ovre, og hvis man kan, så hjælper 
man hinanden,” siger han.

Hjælper må komme udefra
Skulle man blive syg eller komme 
til skade har øen et akutberedskab. 
Er det alvorligt, kan der stå en he-
likopter inden for 20 minutter, og 
er det mindre alvorligt kan færgen 
tage en ekstra afgang og skrue op 
for farten. Samtidig er der både 
hjemmesygeplejersker og andre til-
bud via Langeland Kommune, hvis 
man skulle få brug for det.

Men så er der lige spørgsmålet 
om hjælperen. Ole Nørgaard har en 
BPA-ordning, hvor hans kone Thor-
ild er ansat som hjælper. I øjeblik-
ket er de dog i gang med at skulle 
finde en hjælper mere, som kan 
træde til efter behov, og det er ikke 
nemt at finde lokalt. I hvert fald har 
Ole besluttet, at han må finde en, 
som ikke er bosat på Strynø.

Strynø-parret har kødkvæg, som 
de satser på at sælge videre som 

avlsdyr.
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”Det bliver for tæt på, hvis jeg 
finder en hjælper på øen, synes 
jeg,” siger han. Og det understreger 
i virkeligheden meget godt det 
indtryk, man får at livet på øen: 
man kender hinanden og kommer 
hinanden ved.

Har I det godt?
Det blev også tydeligt for Ole og 
Thorild kort tid efter, de var flyttet 
til øen. Parret havde ikke været så 

meget ude og rundt, som de ple-
jede, i et par uger, og pludselig får 
de en opringning af en af de andre 
beboere på øen. Han ville blot 
sikre sig, at alt var, som det skulle 
være, og at de var ok. 

”Det tror jeg ikke, man oplever 
i større byer eller større samfund. 
Det er en af fordelene ved at bo 
sådan et sted som her,” siger Ole.

Samtidig med den meget sam-
mentømrede lokalbefolkning 

beskriver Ole også Strynø som en 
slags kondenseret storby. Den lille 
by huser mere end 14 nationali-
teter, og befolkningssammensæt-
ningen er mangfoldig i både alder 
og uddannelsesniveau. Ole er hel-
ler aldrig blevet mødt af hverken 
blikke eller nedsættende spørgs-
mål omkring sit handicap, som han 
ellers har oplevet det i fx Kolding, 
hvor han kom fra.

Han tilskriver en del af de mang-
lende spørgsmål, at man i så små 
samfund skal finde ud af det sam-
men, og derfor er der en åbenhed 
fra alle til, at man må være, som 
man er.

Den åbenhed over for forskel-
lighed gør sig desuden gældende 
på andre niveauer af det lille lokal-
samfund. Da skolen fx skulle reno-
veres for nogle år siden, blev der 
etableret både ramper og elevator, 
så kørestolsbrugere kan komme 
ind og komme rundt i bygningen, 
hvilket er praktisk, da skolen også 
huser både et lille lokalhistorisk 

Den hvide ejendom er den første, man møder, når man 
kommer af færgen til Strynø. Det er her, Ole og hans kone 
Thorild har fundet lykken.

På ejendommen på Strynø har Ole 
og Thorild heste, som fuldender den 
perfekte kulisse på denne solskinsdag.
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museum, foreningslokaler og an-
det, som Ole gør brug af.

Om den gode fysiske tilgænge-
lighed er et direkte resultat af, at 
Ole er beboer på øen, vil han ikke 
påstå, men han har været med i 
processen, da både skolen skulle 
renoveres, og øen skulle have ny 
færge.

”Jeg har da gjort opmærksom på, 
hvad jeg kunne have brug for i for-
hold til at komme rundt,” siger han.

Nomineret til Årets Ø
Som man sidder og taler med både 
Ole og Thorild, er man ikke i tvivl 
om, hvor glade de er for livet på 
den lille ø. Ingen af dem savner de 
større byer, hvor de kom fra, eller 
et større samfund, hvor det er nem-
mere at gemme sig.

Strynø er desuden nomineret 
til Årets Ø 2020/21, hvor den 
kæmper om titlen mod øerne Aarø 
og Endelave. I begrundelsen kan 
man læse, at det er øens evne til 
at skabe et attraktivt lokalmiljø 
for børnefamilier samt de mange 

aktiviteter, som beboerne arrange-
rer, der placerer dem i opløbet. Og 
direkte adspurgt er Ole heller ikke i 
tvivl om sit liv på øen.

”Jeg kan kun sige, det er positivt 
det hele.”

Har du lyst til at se mere fra Ole 
og Thorilds liv på Strynø, kan du 
gå på Handicapnyt EKSTRA på 
hjemmesiden og se en lille film fra 
besøget.

BOR DU PÅ EN LILLE Ø?
Beboer du én af de danske små-

øer, og har du lyst til at få besøg 

af Handicap-nyt, så hører vi 

gerne fra dig. Skriv til journalist 

Mads Stampe, email: mads@

danskhandicapforbund.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Strynø er ikke mere end små fem 
kvadratkilometer og helt flad, så den 
fylder ikke meget i det sydfynske øhav.
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En Sprinter 
er værd at bygge på.
Hos Mercedes-Benz CPH har vi lang erfaring med tilpasning af 
Mercedes-Benz til særlige formål – ikke mindst minibusserne 
Vito og Sprinter. Mercedes Sprinter er en vellykket kombination 
af personbilens komfort, en rigtig driftssikker slider og et højt 
sikkerhedsniveau. Og så er Mercedes-kvaliteten jo ikke det 
dårligste fundament for en ombygning, der skal holde og 
fungere fejlfrit i mange år.

Kontakt os og hør om dine muligheder 
med en stærk Mercedes Sprinter.

Mercedes-Benz Sprinter Tourer. Forbrug ved bl. kørsel fra 13,3 km/l. CO2 fra 197 g/km.B

City: Sydhavnsgade 16. 
Greve: Ventrupparken 12. 
Hillerød: Heimdalsvej 2. 
Søborg: Dynamovej 7.
Tlf. 70 159 159.
www.mercedesbenzcph.dk



DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

SEPTEMBER 2020

FREDERIKSSUNDHALSNÆS

Onsdag den 14. oktober kl. 18.3021.00: Historiefortælling 
v./ Jørgen Tved. Ingen lotteri. Tilmelding senest den 12. 10.

Onsdag den 11. november kl. 18.3021.00: Bankospil. Vi 
spiller ti spil af tre rækker. Ingen lotteri. Tilmelding senest 
den 9. 11.

Lørdag den 5. december kl. 12.3016.00: Julefest. Der vil 
være god mad, julegodter og knas samt lotteri. Vi vil des-
uden finde noget underholdning. Tilmelding senest den 28. 
11. Gratis for medlemmer, gæster kr. 150.

Alle arrangementer afholdes i Multisalen, Jernbanegade 2A, 
3300 Frederiksværk. Tilmelding til arrangementer skal ske til 
Anne Marie, tlf. 26 18 38 46 efter kl. 16, med mindre andet 
er nævnt.

HADERSLEV

Tirsdage den 6., 13. og 20. oktober og 3. og 10. november 
og 1. og 8. december: Lotto.

Tirsdag den 27. oktober: Story teller v./ Nils-Ole Poulin.

Tirsdag den 17. november: En stjernestund v./ Jeannet Ul-
rikkeholm.

Tirsdag den 24. november: Advent v./ Grethe Bosack. Husk 

fad/skål, lys og pynt.

Tirsdag den 12. december kl. 12.3017.30 på Hotel Har-
monien, Gåskærgade 19, Haderslev: Julefrokost. Musik v./ 
Frede Christensen.

Alle aftner foregår på Hiort Lorenzens Center, Hiort Loren-
zens Vej 67, 6100 Haderslev fra kl. 19.00-21.30, med mindre 
andet er nævnt. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Skal du 
have kørsel, kan du kontakte tlf. 60 62 59 13 tirsdag ml. 16 
og 17. Alle aftner er inkl. kaffe og brød til kr. 25. Entre for 
ikke-medlemmer kr. 40. 

HIMMERLAND

Følg med i nyheder på vores hjemmeside og på vores Face-
bookside.

MIDTVEST

Onsdage den 30. september og den 28. oktober og den 25. 
november kl. 17.1521.00: Fælles aftensmad.  Spisning fra 
kl. 17.15, hygge fra kl. 19. Pris for aftensmad kr. 50. kaffe og 
kage kr. 15. Tilmelding til aftensmad senest mandagen før.

Torsdage den 15. oktober og den 19. november kl. 18.30
21.30: Banko.

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 corona-krisen 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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En Sprinter 
er værd at bygge på.
Hos Mercedes-Benz CPH har vi lang erfaring med tilpasning af 
Mercedes-Benz til særlige formål – ikke mindst minibusserne 
Vito og Sprinter. Mercedes Sprinter er en vellykket kombination 
af personbilens komfort, en rigtig driftssikker slider og et højt 
sikkerhedsniveau. Og så er Mercedes-kvaliteten jo ikke det 
dårligste fundament for en ombygning, der skal holde og 
fungere fejlfrit i mange år.

Kontakt os og hør om dine muligheder 
med en stærk Mercedes Sprinter.

Mercedes-Benz Sprinter Tourer. Forbrug ved bl. kørsel fra 13,3 km/l. CO2 fra 197 g/km.B

City: Sydhavnsgade 16. 
Greve: Ventrupparken 12. 
Hillerød: Heimdalsvej 2. 
Søborg: Dynamovej 7.
Tlf. 70 159 159.
www.mercedesbenzcph.dk
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Torsdag den 22. oktober kl. 18.3021.00 på Hjertet i Ikast: 
Foredrag med tidligere kriminel. Der vil være kaffe og brød 
under vejs. Pris kr. 100. Sidste tilmelding den 5. 10.

Lørdag den 7. november kl. 10.3021.00: Shoppetur til 
Tyskland. Aftensmad spises på vejen hjem. Pris kr. 250 pr. 
person. Sidste tilmelding den 19. 10.

Søndag den 6. december kl. 14.0017.00: Juleklip og -hyg-
ge. Der serveres æbleskiver, gløgg og kaffe. Sidste tilmelding 
den 30. 11.

Lørdag den 12. december kl. 12.3018.00 i gildesalen på 
Bytoften: Julefrokost. Pris kr. 150 pr. person. Sidste tilmel-
ding den 23. 11.

Tilmelding til arrangementer til Jeanette, tlf. 61 67 09 93, 
eller på Bytoften 73 i det gamle cafeteria mellem kl. 15.00 
og 16.00. Alle arrangementer foregår på Teglvænget, med 
mindre andet er nævnt.

NORDVEST

Fredag den 2. oktober kl. 15.0022.00 i Idrætscenter Vend-
syssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå: Balsam for sjælen. Arran-
gementet er i samarbejde med RYK. Ud over oplæg v./ psy-
kolog Erla Højsted vil der være musik af Trio Sussie & Leo 
og buffet. Læs mere i lokalbladet. Pris for medlemmer af lo-
kalafdeling eller RYK inkl. hjælpere kr. 75. Ikke-medlemmer 
kr. 250. Tilmelding på www.ryk.dk. Evt. spørgsmål rettes til 
Chanette Holst, tlf. 25 36 88 81. 

ODSHERRED

Torsdag den 24. september kl. 15.3020.00 på Højby Sø, 
Ellingebjergvej 1, 4573 Højby: Temamøde: Livskvalitet og 
handicap. Få viden og inspiration til arbejdet for bedre 
livskvalitet for mennesker med handicap. Få handicapbevæ-
gelsens bud på en ny socialpolitik præsenteret af Jeppe S. 
Kerckhoffs. Efterfølgende debat over temaet mellem lands-
formand Susanne Olsen og Monica Lylloff, mor til børn med 
handicap og medstifter af kampagnen #enmillionstemmer. 
Alle interesserede er meget velkomne. Tilmelding senest 
den 14. 9.

Torsdag den 10. december kl. 13.0017.00 i Asnæs For-
samlingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs: Julefrokost. For-
tælling v./ Jesper S. Knudsen, Museum Vestsjælland. Pris kr. 
150 for julefrokost. Drikkevarer for egen regning. Tag selv 
hjælper med, hvis du har brug for hjælp. Hjælpere fra Ods-
herreds og Holbæks lokalafdelingers medlemmer deltager 
gratis. Tilmelding senest den 10. 12.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Lena, mail: lena.
nielsen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Susy, mail: susysiv@
mail.dk, tlf. 59 32 45 65, med mindre andet er nævnt.

SKAGEN

Mandage den 21. og 28. september og 5., 12., 19. og 26. 
oktober og 2., 9., 16., 23. og 30. november og 7. december 
kl. 14.0016.30: Mandagsklub.

Torsdag den 24. september kl. 19.3023.00: Danseaften.

Lørdag den 26. september kl. 13.0017.30: Forsinket re-
ception for Kaj i anledning af hans 25 års jubilæum. Der vil 
være lidt godt til maven og ganen.

Torsdage den 1., 15. og 29. oktober og 5. og 19. november 
og 3. december kl. 19.0022.00: Bankospil.

Søndag den 11. oktober kl. 10.0016.00: Loppemarked. 
Der kommer 11 loppesælgere.

Tirsdag den 20. oktober kl. 14.0016.00: Damernes Butik 
kommer og viser deres kollektion frem. Kaffe og kage kan 
købes for kr. 20.

Fredag den 23. oktober kl. 18.0022.00: Fællesspisning. 
Der serveres stuvet hvidkål, flæsk og medister. Der vil også 
være dessert, kaffe, småkager og musik. Pris kr. 80. Ikke-
medlemmer kr. 150.

Torsdag den 26. november kl. 19.3023.00: Danseaften 
med spisning. Der serveres grønlangkål, hvidkål, flæsk, medi-
ster og ribbensteg. Til dessert er der risalamande samt kaffe 
og småkager. Pris kr. 150.

Fredag den 11. december kl. 18.0022.00: Juleafslutning. 
Julefrokost med sild, grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister, 
leverpostej, dessert, kaffe og småkager. Der vil også være 
musik. 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. 

SKIVEVIBORG

Tirsdag den 6. oktober kl. 16.00: Stegte ål på Feggesund 
Kro, Feggesundvej 81, 7900 Nykøbing Mors. Vi kører i pri-
vate biler fra Aktivitetscenteret, Odgaardsvej 15A, Skive, kl. 
16. Pris kr. 240 for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 270. 
Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest den 22. 9. 
til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.

Tirsdag den 3. november kl. 19.00 på Aktivitetscenteret, 
Odgaardsvej 15A, Skive: Lotterispil. Spiller om gavekort á kr. 
100 på fuld plade samt rækkegevinster. Pris kr. 10 pr. plade. 
Kaffe og brød kr. 20. Ingen tilmelding. 

SLAGELSESORØ

Mandage den 7. september og 5. oktober kl. 18.00 i Konge-
haven: Bankospil. Vi starter med smørrebrød kl. 18. Pris kr. 
70. Tilmelding og betaling senest hhv. den 21. 8 og 18. 9.

Lørdag den 17. oktober: Løvfaldstur og ål på Skipperkroen. 
Pris for liftbus og mad kr. 400. Tilmelding og betaling senest 
den 18. 9. Ål eller schnitzel oplyses ved tilmelding.

Mandag den 2. november: Modeshow fra Lilli Marlene. Tøj 
til både mænd og kvinder. Pris kr. 75. Tilmelding og betaling 
senest den 16. 10.

Onsdag den 25. november i Gørlevhallen: Kandis. Pris kr. 
400 for mad, musik og liftbus. Tilmelding og betaling senest 
den 16. 10.
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Exigo 30kørestol med Empulse R20 hjælpemotor sælges  
Exigo 30-kørestol i standardstel med sædemål B51, D36-45. Den er købt hos Sunrise Medical i oktober 2019 sammen 
med Empulse R20 hjælpemotor, som nemt kan afmonteres. Fremstår som ny, kun brugt to gange.

Samlet nypris kr. 27.000. Sælges samlet for kr. 12.000. Stolen kan ses i Farum.  Jeg sender gerne fotos. Skriv til 
tubamoos@gmail.com eller sms på 61 78 45 67.

ANNONCE

Mandag den 7. december: Julehygge med musik. Der ser-
veres gløgg og æbleskiver. Pris kr. 40. Tilmelding senest den 
25. 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.

SØNDERBORG

Torsdag den 24. september kl. 18.30 på Knøss Gaard, Knøs-
svej 1, 6470 Sydals: Foredrag med Gert Jensen, tidl chef-
gartner for Dr. Ingrid på Graasten Slot. Tilmelding nødvendig 
senest den 20. 9. Arrangementet er gratis.

Lørdag den 21. november kl. 17.30 hos Risa, Trappen, Gu-
derup, 6430 Nordborg: Irsk aften. Pris kr. 300 for spisning. 
Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest den 14. 11.

Onsdag den 9. december på Knøss Gaard, Knøssvej 1, 6470 
Sydals: Julehygge. Vi får gløgg, kaffe og æbleskiver og afhol-
der amerikansk lotteri. Tilmelding nødvendig senest den 30. 
11. Arrangementet er gratis.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Ellen Mai, mail: 
 ellen@mai.lu, tlf. 24 60 97 05, med mindre andet er nævnt.

THISTED

Onsdag den 7. oktober kl. 12.30: Spis sammen. Der ser-
veres gule ærter og et alternativ, hvis man ønsker det. 
Tilmelding en uge før. Pris for medlemmer kr. 150. Ikke-
medlemmer kr. 200.

Onsdag den 25. november kl. 12.30: Julefrokost og kine-
sisk lotteri. Tilmelding senest en uge før. Pris for medlemmer 
kr. 150. Ikke-medlemmer kr. 200.

VESTEGNEN

Lørdag den 10. oktober kl. 13.0018.00 i Avedøre Kirke: 
Høstfest. Pris for medlemmer kr. 250. Bindende til-/afmel-
ding senest den 28. 10.

Lørdag den 7. november kl. 14.0018.00 i Kærbo: Mortens 
banko. Pris for medlemmer kr. 150 + kr. 30 for tre bankopla-
der. Ekstraspil koster kr. 15 for de plader, man har liggende 
på bordet. Der serveres kaffe/te og brød. Bindende til-/af-
melding senest den 28. 10.

Lørdag den 5. december kl. 14.0020.00 i Avedøre Kirke: 
Julebanko. Pris for medlemmer kr. 30 + bankoplader. Ekstra-
spil koster kr. 15 for de plader, man har liggende på bordet. 
Pris inkl. mad, to genstande og risalamande eller platte, to 
genstande og champagne/kransekage. Bindende til-/afmel-
ding senest den 25. 11. 

Til-/afmelding til arrangementer skal ske til Lene, tlf. 23 
84 01 49, mandag, tirsdag eller onsdag mellem kl. 10 og 12, 
med mindre andet er nævnt.

AARHUSRANDERS

Torsdag den 23. oktober kl. 13.3019.00: Rundtur i Natio-
nalpark Mols Bjerge i liftbus. Mødested: Rønde Bibliotek, 
Skolevej 10-12, 8410 Rønde. Pris kr. 100 pr. person. Der 
afregnes på dagen. Prisen dækker en guide og forplejning. 
Tilmelding til Solveig, mail: sol1920@gmail.com, tlf. 41 17 
29 45 – helst mail eller sms – senest den 15. 10. Se mere i 
lokalblad eller på https://dhf-aarhus.dk/. 

Tirsdag den 10. november kl. 18.00 på Marselisborg Cen-
teret, Bygning 8, 8000 Aarhus C: Mortens and med hele svi-
neriet. Pris kr. 100. Hjælpere er gratis. Drikkevarer for egen 
regning. Tilmelding til Helle Szydlowski, mail: hsz@stofanet.
dk, tlf. 30 62 28 07.

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 nyhedsbrevet, som udsen-
des en gang om ugen. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet 
på hjemmesiden.

Derudover har forbundet en Facebookside, hvor med-
lemmer 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 Christiansborg.

Interesserede kan finde forbundets Facebookside på  
www.facebook.com/danskhandicapforbund, og landsfor-
manden går under navnet @SusanneOlsenDHF på Twitter.

Vi glæder os til at se dig. 

Følg med i forbundets 
 arbejde, når Handicapnyt 
er på vej
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INDKALDELSE TIL KONGRES 2020

Dansk Handicap Forbund afholder sin 21. ordinære kongres.

Tid: Fredag den 16. oktober 2020

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigenter
2. Valg af stemmeudvalg
3.  Beretning fra hovedbestyrelsen, udvalg, specialkredse mv.
4. Regnskab for 2016 og 2017
5. Fremtidigt arbejde
6. Indkomne forslag – se nedenstående fra §9
7. Valg af landsformand
8. Valg af næstformand
9. Valg af hovedkasserer
10.  Valg af fem hovedbestyrelsesmedlemmer og tre supple-

anter
11. Eventuelt

§9 Stk. 1. Ordinær kongres afholdes hvert andet år i sep-
tember/oktober måned. Tid og sted fastsættes af hovedbe-
styrelsen.

Stk. 2. Forslag til behandling på kongressen skal inden den 
15. maj i kongresåret være indsendt til hovedkontoret med 
eventuelle bemærkninger. Senere indkomne forslag kan be-
handles, hvis hovedbestyrelsen indstiller det.

Stk. 3. Kun forslag fra hovedbestyrelsen, forretningsudval-
get, regionerne, lokalafdelingerne og specialkredsene kan 
behandles på kongressen.

ULANDSAFDELINGEN – MINDEORD

I Dansk Handicap Forbunds sekretariat har vi desværre mi-
stet en god og respekteret kollega den 1. august 2020. Mi-
chael Nylandsted Larsen døde i en alt for ung alder efter kort 
tids kræftforløb.

Michael var i slutningen af firserne med til at starte ulands-
arbejdet i Dansk Handicap Forbund som den første danske 
handicaporganisation og har lige siden arbejdet med at støt-
te handicaporganisationer i forskellige dele af verden, først 
som frivillig og derefter som den første ansatte i forbundets 
ulandsafdeling og de sidste syv år som leder af afdelingen.

Michael har haft en enorm betydning for ikke blot Dansk 
Handicap Forbunds ulandsarbejde, men også for hele handi-
capbevægelsen. Æret være Michaels minde.

STRANDUDVALGET TAKKER FOR 

FRIVILLIG INDSATS

De frivillige kommer fra Hindu Swayamsevak Sevak Sangh, Den-
mark (HSS-DK), som udfører frivilligt humanitært arbejde. I år 
havde de valgt at hjælpe Dansk Handicap Forbund på Stranden 
i Charlottenlund. I midten ses Erna Christensen og Jeevan L. 
Sharma sammen med de frivillige. Privatfoto.

Jeg vil gerne på Strandudvalgets vegne gentage min store 
tak til det hold af frivillige, som sekretariatsmedarbejder Je-
evan L. Sharma kender.

De ydede en fantastisk indsats ved at gøre området på 
Stranden mere tilgængeligt. De fjernede dele af havtornebu-
ske og rosenbuske, der generede brugerne. De fejede fyrre-
nåle væk fra store dele af område. De fik fjernet et gammelt 
køleskab, der havde stået bag ved i flere år. Og meget mere. 
De kørte alt affaldet på genbrugsstationen.

De nåede dog ikke det hele, da der ikke har været gjort 
noget ved området siden efteråret 2019. Men deres indsats 
kunne tydeligt ses.

De gjorde det en søndag, hvor der var rigtig mange brugere 
på Stranden, men brugerne respekterede de frivillige, der 
bar synlige volunteer-bluser.

Tak til Jeevan og hendes venner for en rigtig god dag.

Hovedkasserer i Dansk Handicap Forbund  
Erna Christensen

Opfordring til medlemmerne
For at Dansk Handicap Forbund hele tiden kan holde medlemssystemet ajour, og så vores lokal-
afdelinger samt specialkredse kan sende medlemsrelevante tilbud til medlemmerne via mail og 
derved spare mange penge i porto, vil det være en stor hjælp, hvis du indsender din mailadresse 
til forbundets mail:
dhf@danskhandicapforbund.dk

Angiv venligst dit fulde navn og adresse i mailen.
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FØRSTEKLASSES FERIE
UDEN FORHINDRINGER
I Dronningens Ferieby møder I enestående 
natur så langt øjet rækker. Feriehusene er er 

-
 

gør opholdet nemt og ukompliceret. 

Nyd forårets komme med en hel uges ferie-
hygge. Er det stadig koldt i vejret - så er det 
frem med strikketøjet foran brændeovnen.
Tilbuddet gælder i hele marts.

En dejlig weekend hvor vi kombinerer traditio-
nel feriehushygge med forplejning. Der er mu-
sik og dans lørdag. Prisen er inkl. forplejning.

SUPERTILBUD  
I MARTS

soner, valgfri ankomst. 

TILBUD   

WEEKEND MED 
FORPLEJNING

Pr. pers.   

SE MERE PÅ DRONNINGENSFERIEBY.DK 

FERIE UDEN  
FORHINDRINGER

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

� � � � �



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 2020
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁

✁32   •   HANDICAP NYT 4 - 2020  

Illustration: Niels Poulsen.
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Møder du nogen, som 
har en DROPFOD?

Møder du nogen, som har 
DROPFOD?
Dropfod er, når foden
ikke går fri fra gulvet.

Når du anvender en 
Allard AFO, kan den hjælpe dig 
med at opretholde balancen, 
få en bedre gang, gå længere 
strækninger og føle dig mere 
tryg.

Besøg Allard AFO.com  og 
Getbackuptoday.com for at 
læse mere om hvordan andre 
personer har fået hjælp til et 
mere aktivt liv ved at anvende 
en Allard AFO.

Vil I vide mere? 
Kontakt kundesupport 43 96 66 99, 
info@camp.dk

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.



H
VIS DU GERNE vil vide, 
hvordan det var at være 
et barn med handicap i 
1950ernes Danmark og 

komme med på en tidsrejse indtil 
vore dage og få noget at vide om, 
hvordan det er at leve med et svært 
bevægelseshandicap, så bør du læ-
se Hanne Klitgaard Larsens seneste 
bog, hvor hun beretter om sit liv. 

Hun er født i 1952 og var kun 
3,5 måned gammel, da hun fik 
polio. En sygdom, som medførte 
et meget omfattende handicap og 
utallige operationer, lange hospi-
talsophold og et liv på institutio-
ner. 

Samfundet har ændret sig utro-
ligt meget siden 1952, og det har 
Hanne Klitgaard Larsen et meget 
fint og erindrende blik på. I perio-
den etableres velfærdssamfundet, 
boligforholdene blev bedre, og 
der kom et ungdomsoprør, som 
betød ændrede kønsroller, og som 
satte spørgsmålstegn ved, om 
autoriteter altid ved bedst. 

En barndom på hospitalet
Hanne bliver født ind i en arbejder-
familie, faderen er skorstensfejer 
og familiens forsørger, og moderen 
er hjemmegående og passer hjem-
met og de tre børn, hvor Hanne er 
den yngste og eneste pige. Men 
da hun får polio og skal opereres 
mange gange, så er hun sjældent 
i sit hjem, og når hun er der, føler 
hun, at hun er til besvær, og at 
familien har det langt bedre uden 
hendes tilstedeværelse. En følelse, 

der aldrig slipper hende, så det 
gælder for hende om at blive selv-
stændig og klare sig selv. Hendes 
forældre eller brødre er ikke onde 
ved hende, og hun får også besøg 
på hospitalet, men de forstår bare 
ikke rigtigt hinanden, og derfor er 
tilknytningen ikke så ligetil, ifølge 
Hanne Klitgaard Larsen. 

Et selvstændigt liv blev hurtigt 
hendes mål, men det er desværre 
bare ikke det, som et hospitalsliv 
og et institutionsliv ifølge hende 
ruster børn og unge med handicap 
til i nogen stor grad. 

Hanne Klitgaard Larsen husker 
og skriver godt, og tiden flyver, 
mens man læser. Dog er det stærk 
kost at læse om de indlagte børn 
på ortopædisk hospital. Klaustro-
fobien i gipsbandagerne, forladt-
heden og en følelse af at være et 
forsøgsdyr, hvor lægerne afprøve-
de forskellige metoder og udførte 
utallige operationer. Alle de ople-
velser er dæmpet beskrevet, men 
på mig virkede de overvældende.

Selv om nogle børn med han-
dicap også i dag kan opleve et 
hospitalsvæsen, som kan føles 
ubehageligt, så ville ingen lade 
børn så meget i stikken og til-
lade så få besøg fra forældrene, 
som det var tilfældet dengang. 
Ifølge Hanne var der ingen andre 
end personalet, når hun skulle i 
narkose, eller når hun vågnede 
op. De ansatte var professionelle 
og nogle mere venlige end andre. 
Hanne Klitgaard Larsen oplevede 
det som om, at de var lægernes 

børn, og kun få læger var venlige. 
Dengang i 1950erne blev børn 
ikke oplyst om noget som helst, 
derfor vidste de aldrig, hvornår de 
skulle opereres, og derfor ledte 
de efter tegn, fx om skiltet ”faste” 
var sat på sengen, for så vidste de, 
hvor det bar hen. 

Fra hun er syv måneder til syv år 
er hun i narkose 16 gange og får 
udført 12 operationer. Angsten er 
enorm, og da en pige på flersengs-
stuen en dag vågner op i sin seng 
og slår dynen væk for at opdage, 
at hun mangler begge underben 
og begynder at skrige uafbrudt, så 
ved børnene, at alt kan ske på et 
operationsbord.

For at klare hverdagens strabad-
ser opfandt Hanne Klitgaard Lar-
sen et fantasiland, som hun kalder 
Cassiopeia efter stjernebilledet, 
det land blev et fristed, hvor hun 
kunne lade op, og hvor der her-
skede ro, venlighed og skønhed. 

Selvom personalet ikke i næv-
neværdig grad knyttede sig til 
de indlagte børn, så er der ingen 
regler uden undtagelse, og en fy-
sioterapeut blev en vigtig voksen 
i Hannes liv, indtil hun døde i en 
alder af 90 år i 2009.

Uambitiøs specialundervis
ning
Hanne Klitgaard Larsen boede i 
skoletiden på Geelsgårds Kost-
skole i Virum, og ifølge hende var 
samtidens syn på skolebørn med 
handicap, at det var synd for dem, 
og de skulle beskyttes. Børnene 
var ensomme og sommetider 
barske ved hinanden, og der var 
fagkampe mellem lærerne og fy-
sioterapeuterne, og inde bag det 
ortopædiske hospitals mure fandt 
ortopædkirurger på nye metoder 
og nye indgreb, som poliobørnene 

En ny bog tager læseren ind i en verden, som få kender, da 
de færreste har levet på hospitaler og institutioner, siden 
de var spædbørn, og til de kunne flytte ”hjemmefra” og få 
deres egen bolig og senere en hjælperordning

ET BRAG AF EN BOG
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BOGANMELDELSE Af Bente Rødsgaard. Illustration: Colourbox



måtte lægge kroppe til. På skolen 
oplevede hun, at to børn med polio 
døde, og det får hendes dødsangst 
til atter at blusse op og igen fre-
kventere Cassiopeia om aftenen. 
Lærerkræfterne var af blandet 
kvalitet og ifølge hende manglede 
adskillige lærere engagement i den 
opgave, de var sat til at udføre. 

Job, etik og kunst
Heldigvis er Hanne Klit-
gaard Larsen en 
meget livsbe-
gærlig person. 
Så derfor 
lykkes det 
hende at 
klare 
sig 
gen-
nem både institutions- og skoleliv, 
højskoleliv og få en uddannelse 
som beskæftigelsesvejleder og 
senere som socialpædagog, hvor 
hun arbejdede med børn med han-
dicap. Kærester er der også flere af 
i hendes liv og et stort engagement 
i Dansk Handicap Forbunds Ung-
domskreds og senere som skribent 
i Handicap-nyt, hvor hun fx har 
bidraget med artikler om etik og 
kunst.  To emner, som spiller en 
vigtig rolle i hendes liv. 

I 1980erne er hun med i Aarhus 
Krykensemble, som var en teater-
gruppe, som spillede teater for at 
sætte handicap og seksualitet til 
debat på en finurlig og for nogen 
en provokerende måde, og de la-
vede også radioudsendelser og tv.

Gruppen havde diverse slogans 
fx: ”Er de træt af spanking og 
fransk massage. Så prøv en dansk 
ortopædisk bandage. Er deres 
kone lidt for trind. Så skynd dem 
at finde en med muskelsvind.”

Et liv med hjælpere
Hanne Klitgaard Larsen kommer 
vidt omkring i bogen og med et 
hav af anekdoter. Men alt er ikke 
sjov og ballade, for hendes krop 

kan ikke følge med det tem-
po, som hun har, og i en 
alder af 45 år kom-
mer postpolioen 
og banker på 
med vold-
somhed. 

 Dernæst 
følger et farvel 

til arbejdsmarkedet og 
goddag til en hjælperordning 

i 24 timer i døgnet, tilkobling til 
respirator, kriser, flere operationer 
osv. 

Og selv om meget er ændret i 
hospitalsvæsnet, så er noget uæn-
dret. Personalet ved meget lidt 
om mennesker med handicap, fx 
oplever hun efter at have vågnet 
fra en narkose at blive bedt om at 
gå nogle gange rundt om sengen, 
og hun oplever læger og syge-
plejersker, som er 
lige så blottede for 
indlevelsesevne, 
som de var i hen-
des barndom. Den 
største forskel er 
dog, at hun i dag 
kan sætte grænser, 
det kunne hun ikke 
som lille pige.

I bogens sidste 
kapitler kommer 
hun med nogle 
tips, som hun har 
gjort brug af i 
forhold til hospi-
talspersonale. Fx 
har hun altid et 
A4-ark på sig, der 
beskriver hendes 
poliohandicap, og 
hvilken medicin, 
som hun ved, at 
hun ikke kan tåle. 
Hun giver også 
læserne nogle tips 

om 
at 

have han-
dicaphjælpere 

døgnet rundt, og 
hvordan hun har taklet 

den udfordring.
”Humor er livets lakrids”, skriver 

Hanne Klitgaard Larsen, og humor 
sammen med selvironi præger 
også hele bogen. Jeg kan varmt 
anbefale at tage med ind i Hanne 
Klitgaard Larsens erindrede liv. 
Bogen kan også anbefales til fag-
personer ikke mindst i håbet om, 
at synet på mennesker, som har en 
krop, der ikke vil, som de måske 
selv vil – ikke er ensbetydende 
med, at de ikke vil behandles, som 
alle andre bliver det.

”Spark døren op og træk 

 livet ind”. 359 sider. Forlag: 

 Trykværket. Pris kr. 260.

HANDICAP NYT 4 - 2020   •   35



36   •   HANDICAP NYT 4 - 2020  

Stomiguiden er for dig, 
der er ung - og som 

Foreningens formål er 
at vartage interesser
for stomi- og reservoir-

søger information omkring livet med stomi. 
Der er på stomiguiden et stort fokus på de 
mere dagligdags aspekter i det at have 
stomi.

oprerede personer, samt personer med 
sygdomme der kan føre til anlæggelse af 
stomi/resorvoir. Læs mere på www.copa.dk

Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411

bredegaard@hav1.regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk

Vi er et højt specialiseret bo- og dagtilbud til blinde og svagsynede voksne 
mennesker med multiple funktionsnedsættelser. Herunder også mennesker 

med erhvervet eller medfødt døvblindhed.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter 
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser.

KARISEFONDEN
UDVIKLING GENNEM UNDERVISNING OG UDDANNELSE
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Lad os snakke om smerter
En ny bog tager fat på et meget kompliceret emne

S
MERTER KAN VÆRE gode, 
forstået på den måde, at 
hvis man kommer til skade, 
så medfører de akutte smer-

ter, at man reagerer. Men i en anden 
kategori er kroniske smerter, som 
man skal leve med resten af sit liv.

Læg dertil at nogle sygdomme er 
svære at beskrive over for andre fx 
fibromyalgi og piskesmæld, hvor 
smerterne kan være varierende fra 
konstante til at komme og gå.

De to forfattere har den tese, at 
det er nødvendigt at få en fælles 
forståelse for smerter. Ifølge under-
søgelser lever hver femte dansker 
med kroniske smerter. Men mange 
taler ikke om dem, de vil nødigt 
virke selvoptagede, og derfor lider 
de i stilhed.

Emnet er kompliceret, for hvad 
skal de, der har smerter, stille op 
med dem selv? Hvor meget medi-
cin skal de tage? Hvordan forklarer 
man sine børn, at man nogle gange 
kan noget og andre gange ingen-
ting? Hvordan forklarer man det 
samme til sin kæreste, venner og 
familie, kollegaer eller et jobcen-
ter?

Bogen kommer ikke med nogle 
svar - andet end at dialog er nød-
vendigt både privat og med det 
offentlige. Men også tværfagligt 
samarbejde, så læger, fysioterapeu-
ter, socialrådgivere og terapeuter 
samarbejder indbyrdes og med 
borgeren. Men også mere forskning 
i smerter, og formidling af den nye 
viden fra smerteklinikker til både 
befolkning og politikerne.

Det besværlige liv med 
smerter
I bogen er der interviews, hvor seks 
personer med primært usynlige 
handicap fortæller om at leve med 

smerter fx en krigsveteran, to skue-
spillere (Bodil Jørgensen og Jens 
Jørn Spottag) og stuntman Lasse 
Spang Olsen, som fortæller, hvor-
dan de lever med smerter i hver-
dagen, og hvad de aktivt gør for at 
leve med de kroniske smerter. 

Usynligt handicap er besværligt 
i dagligdagen, fx hvis man har et 
handicapparkeringsskilt og kan gå. 
Det kan give kedelige oplevelser 
med emsige medmennesker, og 
sagsbehandlere kan også være en 
prøvelse.

Bogen kommer vidt omkring bå-
de historisk, kulturhistorisk og me-
dicinsk og har fokus på samfunds-
udvikling og arbejdsmarkedsvilkår. 
Ifølge forfatterne er der i de sene-
ste år sket en drejning i samfundet, 
hvor mennesker udelukkende vur-
deres efter deres arbejdskraftsevne 
og ikke som borgere med en værdi 
i sig selv. Sundhedsvæsnet virker 
trods alt lidt mere empatisk end 
kommunerne, især sidstnævntes 
evne til at gå i dialog med et men-
neske med kroniske smerter. En 
kvinde i bogen har oplevet det som 
om, at de to systemer overhovedet 
ikke samarbejder.

Fysisk ikke psykisk
Mange, der har smerter, vil aner-
kendes for at have fysiske smerter, 
og de vil ikke til psykolog eller psy-
kiater, fordi de ikke er psykisk syge. 
Men ved at være så afvisende over 
for de faggruppers tilbud, så kan 
nogle smerteramte måske afskrive 
dem selv for at lære metoder til 
at leve med smerter uden af blive 
depressive eller vrede, da smerter 
naturligvis påvirker hele ens liv. 
Det er forståeligt, at man bliver ked 
af ikke at kunne noget, man kunne 
før, og at smerter kan betyde, at 

ens tærskel for fx børns larm kan 
blive lav. 

Forfatterne er fortalere for, at 
kronisk smerteramte skal ses som 
en selvstændig ”smertediagnose”. 
Lægevidenskaben er forenklet 
sagt fikseret på, at mennesker er 
ligesom apparater og kan repare-
res. For hvad fejler patienten, når 
man ikke kan måle eller se noget, 
og hvordan kan man hjælpe med 
smertelindring til nogen, som ikke 
umiddelbart virker syg? På den må-
de ligger stigmatiseringen lige om 
hjørnet for rigtig mange mennesker 
med kroniske smerter.

Derfor er det vigtigt, ifølge for-
fatterne, at vi alle lærer at tale om 
smerter. Bogen lægger op til en 
forsat dialog mellem mennesker 
om emnet i håbet om at skabe et 
mere rummeligt samfund for alle.
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 BOGANMELDELSEAf Bente Rødsgaard

Sif Holst og Mark Sinclair 

Fleeton: Lad os snakke om 

smerter. ”Vejen væk fra my-

ter og undenforskab”. Forlag: 

 Mellemgaard. Kr. 270.



Bukser til kørestolsbrugere 
i nyt design
Svensk designer har i samarbejde med kørestolsbrugere 
skabt bukser med benlommer

M
ODEBRANCHEN OG DE-
SIGNERNE begynder så 
småt at få øje for, at ikke 
alle mennesker ser ens 

ud og ikke er lige høje, tynde eller 
unge, og at de kan have forskellige 
behov for moderigtigt tøj. Mode-
firmaerne er også villige til at lade 
enkelte modeller være oppe i årene 
eller sidde i kørestole, når tøjet 
vises frem eller fotograferes. Men 
derfra og til at designe modetøj til 
fx kørestolsbrugere er der endnu et 
skridt.

Det skridt har den svenske desig-
ner og skrædder Karin Björk taget, 
og hun har skabt en buksekollek-
tion målrettet kørestolsbrugere, 
som hun sælger i en webshop med 
base i Umeå i Sverige. Hendes ide 
med bukserne har været at skabe 
noget både smart og funktionelt. 
Hun har arbejdet tæt sammen med 
et testpanel, som har oplyst om 

deres behov. Det har medført, at 
der er lommer på lårene til fx mo-
biltelefon, og bukserne er designet 
med henblik på, at personen sidder 
ned mange timer i døgnet, og der 
er mange små finnesser fx velcro i 
stedet for lynlåse. Bukserne findes 
i flere modeller til både mænd og 
kvinder.

Ifølge Karin Björk er det vigtigt at 
have komfortabelt tøj på, og hun vil 
gerne bidrage med et mere stilfuldt 
alternativ til de bukser, som mange 
har i forvejen, og som ikke 
er designet specifikt til 
kørestolsbrugere. 

Åben for sam
arbejde med 
andre desig
nere
For at skabe 
en kollektion 
har hun brugt 

meget tid på at forstå de behov 
og krav, man kan have, når man 
er kørestolsbruger. Hendes egen 
søn er kørestolsbruger, og hun har 
gennem flere år tilrettet en del tøj 
for ham, da det har været en ud-
fordring at finde noget tøj til ham, 
der sad både godt og samtidigt var 
smart.

Det førte til, at hun tog sagen i 
egen hånd, og skabte firmaet de-
signbybjork.se – og hun ser frem 
til at udvide kollektionen med fx 
kjoler, nederdele og toppe, og hun 
vil gerne arbejde sammen med 
andre designere om at skabe noget 
nyt og innovativt tøj til kørestols-
brugere.

”Jeg er åben over for at udforske 
interessante designsamarbejder. 
Det er en spændende idé at ud-
vikle mærkets kollektioner sammen 
med mit testpanel og nysgerrige 
designere, der ser værdien i en 
mere inkluderende modebranche,” 
siger Karin Björk.

Hendes firma lægger vægt på, at 
tøjet har kvalitet, kan holde længe 
og er syet i bæredygtige materialer.

Pressefotos: Andreas Nilsson.
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SVENSK DESIGN Af Bente Rødsgaard
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Af Helle Hüche Larsen og Jens Bo Nielsen 

Ny viden kan  
hjælpe hjerneskadede
Forskere ved Københavns Universitet og Elsass Fonden har længe arbejdet på at få ny 
viden om hjernens evne til at forandre sig for derved at kunne hjælpe personer med hjer-
neskade bedst muligt. Denne nye viden vil vi gerne give Handicap-nyts læsere et indblik i

D
E SENESTE ÅR er forskerne 
blevet markant klogere 
på, hvad der skal til for at 
sikre den mest effektive 

behandling af hjerneskade. Én af 
nøglerne til at opnå gode resultater 
går fra viden om hjernens evne til at 
ændre sig – såkaldt neuroplasticitet 
– til den praktiske genoptræning.  

Kort fortalt handler neuroplastici-
tet om hjernens evne til at omorga-
nisere og udvikle sig på baggrund 
af forskellige påvirkninger fx fysisk 
aktivitet. For mennesker med hjer-
neskade betyder en neuroplastisk 
tilgang til genoptræning, at miste-
de egenskaber kan generhverves. 

Det åbner blandt andet op for mu-
ligheder for personer med kronisk 
hjerneskade, som har behov for 
langvarig rehabilitering. 

Definition af neuroplasticitet
Neuroplasticitet kan defineres som 
nervesystemets evne til at omor-
ganisere sig på baggrund af på-
virkninger. Dette giver os evnen til 
konstant at tilpasse os nye udfor-
dringer samt reorganisere forskel-
lige netværk i hjernen. Plasticitet 
danner grundlag for ændringer i 
hukommelse, adfærd og egenska-
ber og er gældende for såvel børn 
som voksne. 

Hos mennesker, der får en hjer-
neskade, vil de overlevende net-
værk i hjernen forsøge at omorga-
nisere sig og genetablere tidligere 
funktioner eller finde nye måder at 
løse opgaven på. Viden, om hvor-
dan denne omorganisering sker, er 
forudsætningen for, at mennesker 
med hjerneskade får den bedst 
mulige hjælp til at genvinde funk-
tion. 

Principperne bag plasticitet
Forskning inden for neuroplasti-
citet er kommet så langt, at man 
begynder at kunne give specifikke 
anbefalinger omkring det opti-

I disse år forskes der intensivt på landets universiteter i 
teknologiske hjælpemidler til gavn for mennesker med 
handicap fx i digitale briller

Illustration: Colourbox.
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male rehabiliteringsforløb. Det kan 
være med til at skabe grobund for 
nye bud på behandlingsmetoder. 
Selvom metoderne altid bør være 
individuelt tilpasset, er der allige-
vel en række gennemgående ret-
ningslinjer for, hvordan man skaber 
varige, strukturelle forandringer i 
hjernen som følge af aktivitet og 
bevægelse.  

Intensiv træning ser ud til at væ-
re mest effektiv, hvis man ønsker at 
påvirke den motoriske funktion va-
rigt. Men det er ikke nok blot at ud-
føre den samme bevægelse igen og 
igen. Hvis der ønskes vedvarende 
plastiske ændringer og bedring af 
den enkeltes formåen, er det afgø-
rende, at træningen gradvist gøres 
sværere, og at større udfordringer 
tilbydes. Belønning kan med fordel 
integreres i aktiviteten. Belønning 
bør falde umiddelbart og være 
simpel for den mest optimale læ-
ringseffekt. Ofte er oplevelsen af 
at have opnået den forbedring i 
funktion, man har sat sig som mål, 
tilstrækkelig belønning, men man 
kan også mere kreativt arbejde 
med forskellige individuelt tilpas-
sede ´gulerødder´. 

For at skabe positive forandrin-
ger i hjernen er det afgørende, 
at personen med hjerneskade 
selv er aktivt deltagende. Passive 
bevægelser, som andre udfører, 
medfører få eller ingen plastiske 
ændringer. For mennesker med en 
svær grad af skade kan aktiv bevæ-
gelse være en stor udfordring. Her 
bør personen medvirke mentalt så 
meget som muligt – eventuelt ved 
at igangsætte en bevægelse eller 
ved at tilkendegive med lyd eller 

lignende, at nu starter/stopper be-
vægelsen. Denne tilgang betyder, 
at terapeuter og andre professio-
nelle i samarbejdet med patienten 
i større grad får en rolle som coach 
og motivator. 

En positiv træningseffekt for-
udsætter desuden, at personen 
er engageret i træningen. For at 
træningen er motiverende, er det 
afgørende, at personen selv finder 
den meningsfuld, og selv tager et 
vist ansvar og viser ejerskab. Nyere 
studier peger på et bedre udfald af 
rehabilitering, når personen bliver 
aktivt inddraget i at sætte mål for 
egen rehabilitering, og når den 
udføres i omgivelser, der giver me-
ning for den enkelte. 

Tiden efter træning
Den rent praktiske tilgang til 
træningsplanlægning bør også 
indtænkes, da tiden efter træning 
næsten er lige så vigtig som selve 
træningen. Det er i denne periode, 
det lærte skal lægges ned som et 
varigt hukommelsesspor i hjernen. 
Hjernen er her særlig følsom over 
for påvirkninger, der kan have en 
ødelæggende virkning på tilegnel-
sen af det lærte. 

Nogle studier tyder på, at fysisk 
aktivitet, hvor man bliver forpustet 
umiddelbart efter, at man har lært 
noget nyt, som fx cykeltræning, har 

en positiv effekt på hukommelsen 
om det, man har lært. Søvn har 
også vist sig som en effektiv måde 
at fremme hukommelsen, om det 
man lige har lært, og der kan derfor 
være mening i at planlægge en 
træningssession umiddelbart inden 
sengetid eller middagslur. 

Kost og søvn bør tænkes ind som 
naturlige understøttende faktorer i 
ethvert rehabiliteringsforløb. 

Aktivitet er for alle – uanset 
sværhedsgrad
Vi har senest startet et projekt i 
samarbejde med bo- og aktivitets-
tilbuddet Jonstrupvang for men-
nesker med cerebral parese med 
henblik på at undersøge, hvordan 
viden om neuroplasticitet kan ud-
møntes i en aktivitetsbaseret be-
handlingsmæssig indsats over for 
personer med svær hjerneskade.

Studiet er i skrivende stund ved 
at blive sammenskrevet til en vi-
denskabelig artikel. De foreløbige 
resultater ser meget positive ud.

Viden om hjernens plasticitet 
skaber muligheder for menne-
sker med en kronisk hjerneskade 
uanset alder og funktionsniveau. 
Der er derfor al mulig grund til at 
være håbefuld i forhold til den 
fremtidige forskning på området 
og neuroplasticitetens integration i 
fremtidens rehabilitering.  

Helle Hüche Larsen Cand. 

Scient. Sund og professor Jens 

Bo Nielsen er begge fra Køben-

havns Universitet og arbejder 

med hjerneforskning hos Elsass 

 Fonden

Fysisk træning efter en hjerneskade er nødvendigt for at skabe forandringer i hjernen.  
Foto: Colourbox.
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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 
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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 
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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
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Tilgængeligheden til naturen er altafgørende, hvis personer 
med handicap skal kunne bruge den. Handicap-nyt har væ-
ret på tur med lystfisker Egon Dall, som sidder i kørestol, og 
set, hvornår det fungerer, og hvornår det ikke fungerer

S
OLEN SKINNER FRA en skyfri 
blå himmel, som den har 
gjort siden starten af august. 
Egon Dall tager imod på en 

rasteplads tæt ved turens egentlige 
mål: en førsteklasses tilgængelig 
fiskeplads ved Grindsted Å, som 
Handicap-nyt er blevet inviteret til 
at se nærmere på.

Egon Dall sidder i kørestol ef-
ter en ulykke for tre år siden, og 
dermed måtte han for en periode 
vinke farvel til det lystfiskeri, som 
han har brugt så mange timer af 

sit liv på. Men efterhånden som 
han fandt sig til rette i sit nye liv 
som kørestolsbruger på fuld tid, 
fandt han også tilbage til fiske-
riet.

”Det giver mig en frihed, som jeg 
ellers ikke får. Når man kommer til 
at sidde i en kørestol, så er der rig-
tig mange ting, man ikke kan, som 
man gjorde før. Man skal vende 
sig til en ny hverdag, og så er det 
skønt, hvis man kan komme til at 
gøre noget, som man holder meget 
af,” siger han.

Egon Dall bor til daglig ved Fre-
dericia, men han kører gerne langt 
for at komme ud at fiske. Da der 
ikke er nogle egnede fiskesteder 
i hans umiddelbare lokalområde, 
tager han ofte turen til Vejle Å, 
eller som i dag: fiskepladsen ved 
Grindsted.

Topklasses tilgængelighed
Og det kan man godt forstå, når 
man ser fiskepladsen ved åen i 
Grindsted. Fra vejen, som vi går på, 
er der en bræddebelagt sti, som 
der selvfølgelig er niveaufri adgang 
til. Den fører ud til en platform, 
hvorfra man uden problemer kan 
sidde med sin fiskestang og vente 
på, at fiskene bider på; også fra sin 
kørestol.

Fiskeri fra kørestolen giver Egon livskvalitet

– men tilgængeligheden 
halter mange steder

Bordet på fiskeplatformen har kun bænk 
monteret på den ene side, så det er 

nemt for kørestolsbrugere at sidde på 
den anden side.
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TILGÆNGELIGHED 

Bliver man træt af at fiske el-
ler sulten, kan man sætte sig ved 
borde-bænkesættet på platformen, 
hvor den ene bænk i øvrigt er fjer-
net for at gøre plads til folk i køre-
stol. Det er detaljer som dem, der 
gør Egon Dall glad, og derfor vil han 
gerne vise stedet til Handicap-nyt.

”Jeg sætter utrolig meget pris på 
det her sted,” siger han.

Det er Søren Sørensen, frivillig 
i den lokale sportsfiskerforening, 
han kan sende en stor tak til for 
stedet. Ikke alene er det nemlig 
ham, der står for den daglige ved-
ligeholdelse, det er også ham, der 
i det hele taget er skyld i, at der i 
dag er et tilgængeligt sted at fiske, 
hvor vi står.

”Det startede egentlig med, at 
der var en person i byrådet, der 
spurgte, om vi aldrig havde over-
vejet at lave en plads, hvor en 
kørestol kunne køre ud at fiske. Det 
havde vi egentlig aldrig spekuleret 
i,” siger Søren Sørensen om starten 
på det hele.

Men nu var ideen plantet, og 
med hjælp fra en omkring 20 fri-
villige, omkring 20.000 kr. fra en 
kommunal pulje, flere større og 
mindre beløb fra en række forskel-
lige fonde og knap 700 manuelle 
arbejdstimer over to år stod fiske-
pladsen endelig færdig.

Hvem går op i vedligehold?
Søren Sørensen viser et tykt ring-
bind, hvori alt er dokumenteret. 
Det var nødvendigt i forhold til 
fondene, fortæller han. Samtidig 
kan man læse et udklip fra lokala-
visen i forbindelse med åbningen 
og alt det papirarbejde, der ligger 
ud over de 700 manuelle arbejds-
timer fra de frivillige. Det har Søren 
Sørensen i øvrigt stået for.

I de mange papirer står også, 
at fondene betinger pengene af, 
at modtagerne forpligter sig til at 
holde plads og gangsti vedlige i 
en periode på fem år – derefter 

er der ingen krav. Og det un-
derstreger en anden vigtig 
grund til, at Handicap-nyt 
er inviteret til Grindsted 
på denne solskinsdag: 
bagsiden af den gode 
historie; dårligt vedlige-
holdte fiskepladser og 
naturområder.

Egon Dall fører an til 
en fiskeplads ved Skjern 
Å, som ligger en god halv 
time fra det sted, vi netop 
har set. Han fremviser en 
plads, som umiddelbart ligner 
den anden: en fin platform ude i 
vandet, hvor man, hvis man kan 
komme ud på den, kan fiske fra, når 
man sidder i kørestol.

Men Egon Dall bliver i bilen, da 
vi når frem. Han kan ikke komme 
ud til platformen ude i vandet 
uden at skulle forcere noget meget 
højt græs og et trin fra græsset og 
op på selve platformen. Buske på 
platformen gør det i øvrigt meget 
svært overhovedet at kunne kaste 
snøren, hvis han først fik kæmpet 
sig der ud.  

Så han bliver i bilen.

Et spørgsmål om ressourcer
Det er Naturstyrelsen, der står 
for at skulle vedligeholde fiske-
pladsen, og Handicap-nyt spørger 
selvfølgelig styrelsen, hvordan det 
kan ende med, at pladsen bliver så 
tilgroet, at den faktisk ender med 
at blive utilgængelig for personer 
med handicap. Mads Jensen, som 
er kontorchef i enheden Natur i Na-
turstyrelsen vender tilbage.

”Vedligeholdelse af faciliteterne 
indgår i den lokale enheds al-
mindelige opgaveplanlægning og 
gennemføres med respekt for res-
sourcefordelingen mellem denne og 
Naturstyrelsens øvrige opgaver. Lø-
bende vedligehold foretages gerne i 
samarbejde med lokale aktører som 
fx kommuner, foreninger og interes-
seorganisationer,” skriver han.

Han understreger desuden, at 
man ”snarest muligt” vil sørge for, 
at det igen bliver muligt for lystfi-
skere med handicap at bruge den 
omtalte plads.

Egon Dall giver dog ikke meget 
for svaret.

”De hælder desværre bare vand 
ud af ørene. Jeg kender til flere 
steder, som de står for vedligehol-
delsen af, hvor det ser ligesådan 
ud, og hvor selve anlægningen 
også er problematisk i forhold til 
tilgængelighed, så jeg er bange for, 
jeg ikke kan bruge deres svar til ret 
meget,” siger han og fortsætter.

”Det er nærmest katastrofalt, i 
forhold til det, vi har set i Grind-
sted, hvor en forening og en ildsjæl 
holder det helt perfekt, så er det 
da skammeligt, at staten ikke kan 
finde ud af at passe ordenligt på 
nogle adgangsforhold,” konstaterer 
han.

På Handicapnyt EKSTRA har vi 
lavet en lille video fra besøget ved 
Grindsted og Skjern Å. 

Har du eksempler på, at dårlig 
vedligeholdelse er skyld i, at til-
gængeligheden går tabt til ellers 
tilgængelige naturoplevelser, hører 
vi gerne fra dig.

Skriv til journalist Mads Stampe 
på mads@danskhandicapforbund.
dk.

Fiskeri giver Egon Dall 
en følelse af frihed, som han har 

sat ekstra stor pris på, efter han for tre 
år siden kom ud for en ulykke, 

som placerede ham 
i en kørestol.
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SOCIALPOLITIK  Af Mads Stampe. Illustration: Colourbox

Øget fokus på Brugerstyret Personlig Assistance-området i 
Skive Kommune har ført til flere klager. Det er forventeligt, 
mener kommunen. Dansk Handicap Forbund er kritiske og 
betænkelige ved udviklingen i kommunen 

D
EN 20. MAJ fik Jørgen 
Knudsen en afgørelse fra 
Ankestyrelsen: ”Kommu-
nen skal behandle din sag 

igen”, lød den. Det var en foreløbig 
kulmination på et forløb, som på da-
værende tidspunkt havde strakt sig 
over tre år, hvor hans hjemkommune, 
Skive, revisiterede Jørgen Knudsens 
sag. Jørgen har haft en BPA-ordning 
(Borgerstyret Personlig Assistance) 
med døgnhjælp siden 1989.

Jørgen er efter eget udsagn ’en 
sprællemand’, sidder i en kørestol, 
som han styrer med hagen på 
grund af cerebral parese (CP), og 
hans handicap gør, at han er helt 
afhængig af andres hjælp i alle 
døgnets timer. Derfor har han en 
BPA-ordning efter servicelovens § 
96, som er den mest fleksible og 
individuelt tilpassede hjælpeord-
ning, man kan få i Danmark.

Før revisiteringen fra kommunen 
havde Jørgen Knudsen indlagt så-
kaldte rådighedstimer fra kl. 01-06 
om natten. Det er timer, hvor hjæl-
peren skal være til stede, men hvor 
det ikke forventes, at hjælpebehovet 
er så stort, og derfor udbetales også 
en lavere timeløn for rådighedsti-
mer, end når der er tale om ’almin-
delige’ timer. Og det har fungeret 
helt fint, mener Jørgen Knudsen.

En strid om rådighedstimer
Men så skete det, at kommunen for 
tre år siden vendte tilbage til Jør-

gen Knudsens sag. De ville, oplever 
Jørgen Knudsen, udvide antallet af 
rådighedstimer fra de nuværende 
fem til 12,5 rådighedstimer spredt 
ud over døgnet. Kommunen udspe-
cificerede ikke, hvilke tidspunkter 
på døgnet, de 12,5 timer skulle 
ligge, og ændringen i ordingen ville 
desuden få en lang række konse-
kvenser for Jørgens hjælpere og 
Jørgen selv. 

Det ville fx betyde, at han ikke 
kan beholde det firma, som ad-
ministrerer hans ordning, og hans 
hjælpere ville være nødt til at sige 
farvel til den overenskomst, som de 
har nydt godt af i flere år. Og i det 
hele taget ville Jørgens Knudsens 
liv ikke kunne fungere med så få 
rådighedstimer i løbet af et døgn, 
da han ganske enkelt ikke kan klare 
sig selv; han kan hverken bruge 
arme eller ben.

Og derfor klagede Jørgen Knud-
sen til Ankestyrelsen, som altså 
endte med at give ham medhold 
i klagen den 20. maj i år. Ankesty-
relsen lagde i sin afgørelse blandt 
andet vægt på, at Skive Kommune 
ikke i tilstrækkelig grad underbyg-
gede, at Jørgen Knudsen kan klare 
sig, hvis han får flere rådigheds-
timer, end han har i sin nuværende 
ordning, og dermed med færre 
almindelige hjælpertimer. 

Kort tid efter afgørelsen med-
delte Skive Kommune, hvor Jørgen 
Knudsen bor, at man ville iværk-

sætte syv døgns observation af 
Jørgen i hjemmet, så man kunne 
få et fuldt billede af Jørgens hjæl-
pebehov og dermed imødekomme 
Ankestyrelsen begrundelse 
for afgørelsen.

”Jeg oplevede 
det som et 
kæmpe-
stort 
ind-

greb i mit 
privatliv,” for-
tæller Jørgen Knud-
sen, da Handicap-nyt rin-
ger til ham for at tale med ham om 
sagsforløbet. Netop lange observa-
tioner er et tema, som bladets re-
daktion har haft i kikkerten længe. 
Der er jævnligt historier i medierne 
om indgribende observationer i 
forbindelse med udmåling af hjæl-
pebehov – som i Jørgen Knudsens 
aktuelle tilfælde – og i Dansk Han-
dicap Forbunds rådgivningsteam 

Skive Kommune under lup: 

BPAborgere presses til 
grænsen
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er det også en tilbagevendende 
problemstilling, som optager mere 
og mere tid hos rådgiverne.

Skive Kommune er under 
lup 
Specielt Skive Kommune optræder 
i den sammenhæng. Det oplyser 
både forbundets rådgivere og lo-
kalformand i Skive-Viborg lokalaf-
deling John Sørensen.

”Vi har på mange områder et fint 
samarbejde med Skive Kommune, 

men lige præcis på BPA-områ-
det er det svært, synes 

jeg. Vi oplever, at 
kommunen 

går ned i 
unød-

ven-
dige 

de-
taljer, 

og at 
de bruger 

firmaer, som 
ikke har den 

nødvendige eksper-
tise i udmåling af hjælp i 

en BPA-ordning,” siger han.
Hos Skive Kommune afviser so-

cialchef Heidi Becker-Rasmussen, 
at kommunen benytter firmaer, 
som ikke har den rette ekspertise 
på BPA-området, men hun forstår 
samtidig godt, hvis kommunens 
BPA-borgere oplever, at der følges 
særligt med i deres sager i øjeblik-
ket.

”Dette skyldes, at Skive Kommune 
er i gang med en gennemgang af 
BPA-området. Denne gennemgang 
er afstemt politisk, og det er forven-
teligt, at der i denne proces kan ske 
ændringer, da en del af sagerne ikke 
er blevet fulgt så tæt op som ønske-
ligt, og derfor kan have et forældet 
oplysningsgrundlag,” skriver hun i 
et svar til Handicap-nyt.

Klager er en naturlig reak
tion
Skive Kommune har over for 
Handicap-nyts Faktagruppe tid-
ligere oplyst, at man har i alt 11 
BPA-ordninger i kommunen. Heraf 
var de fire under klagebehandling i 
2019, viser tal fra Ankestyrelsen. Af 
dem er to af dem stadfæstet, mens 
andre to blev enten hjemvist eller 
ændret. I 2018 havde kommunen 
ingen klager, og dermed bekræfter 
statistikken, hvad socialchefen 
siger, nemlig at kommunen har sat 
fokus på området. Derfor er det 
også forventeligt, at der kommer 
klager, mener Heidi Becker-Ras-
mussen.

”Vi ville selvfølgelig ønske, at vi 
gennem grundigt sagsarbejde og 
kontinuerlig dialog med borgerne 
kunne undgå klager, men dette er 
ikke altid muligt, og vi tænker også, 
det er en naturlig reaktion, når vi er 
inde og ændre noget, der har været 
på en bestemt måde i mange år.”

Hos Jørgen Knudsen drejer kla-
gen sig om 7,5 rådighedstimer, som 
man ikke kan blive enige om med 
kommunen, og som betyder, at 
hans liv ikke kan fungere, som det 
hidtil har gjort. Og det frustrerer 
ham.

”Jeg oplever, at de tænker i øko-
nomi frem for mennesker. De vil 
bare spare lidt på mig,” siger Jør-
gen Knudsen.

Handicap-nyt har været i kontakt 
med andre i kommunen, som har 
samme opfattelse af kommunen, 
men det afviser Heidi Becker-Ras-
mussen på det kraftigste.

”Når Skive Kommune har stor fo-
kus på den enkelte borger og den 
enkelte borgers behov, samtidig 
med at vi agerer ud fra en ansvarlig 
og faglig tilgang til økonomien, er 
det netop fordi, det økonomiske 
fundament er en forudsætning for, 
at kommunen kan hjælpe alle de 
borgere, som har behov for hjælp,” 
skriver hun.

Sager må ikke overbelyses
Ikke desto mindre oplever lokalfor-
mand John Sørensen, at kommunen 
i stigende grad har gået efter BPA-
området, og han oplever, at man 
forsøger at pille ordningerne fra 
hinanden og spare lidt her og der. 
Det kommer til udtryk i meget lange 
observationer, som Jørgen Knudsen 
også har været udsat for, hvor man 
går i ned i mange små detaljer og 
stiller spørgsmål ved, om en enkelt 
hjælpetime kan visiteres anderledes 
– fx som rådighedstimer.

Socialchefen i Skive Kommune 
understreger dog, at hvis der er 
observationer, der viser sig at være 
irrelevante i forhold til udmåling 
af BPA-ordningen, vil de ikke blive 
brugt. Og hos Dansk Handicap 
Forbunds rådgivning understreger 
man, at en sag ikke må overbely-
ses.

”Hvis observation er absolut 
nødvendig efter en konkret og 
individuel vurdering, skal det 
selvfølgelig ske i samarbejde med 
borgeren, hvor borgerens private 
grænser respekteres.”

Det er desværre ikke den op-
levelse, Jørgen Knudsen sidder 
tilbage med.

”Jeg havde forventet at få et 
møde om min sag. Ikke mindst på 
grund af Ankestyrelsens skrivelse 
om, at det skal foregå ved samar-
bejde mellem kommunen og mig 
og de pårørende. I stedet får jeg 
et brev, hvor man næsten dikterer, 
hvordan det skal foregå. Det er jeg 
meget skuffet over,” siger Jørgen 
Knudsen.
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ULAND Af Henry Lind

Coronakrisen rammer hårdt i 
Bolivia og Honduras

M
ENS VI FØLER, at Co-
vid19 nogenlunde er 
under kontrol i Europa, 
raser pandemien stadig 

rundt omkring i verden, og alle bli-
ver påvirket af den. I de fattige lan-
de, som Dansk Handicap Forbund 
arbejder via ulandsarbejdet, er der 
ikke kun tale om en sundhedskrise. 
Covid19 betyder også en voldsom 
økonomisk krise, der sender mil-
lioner af mennesker i dyb fattigdom, 
og hvor udfordringen er at få mad 
på bordet. Da mennesker med han-
dicap ofte er blandt de mest sår-
bare, er de samtidig ofte de første 
til at mærke konsekvenserne. 

Overfyldte hospitaler
I Bolivia er der i skrivende stund 
registreret 3300 døde på grund af 
virussen, men i den statistik er kun 
talt dem, der er døde på hospita-

let.  De fleste hospitaler 
er fyldt op og nægter 
at tage flere patienter. 
Selvom en alvorlig syg 
banker på porten, bli-
ver vedkommende ikke 
lukket ind og kan fort-
sætte til næste hospital. 
Mange er af den årsag 
døde på gaden, mens 
andre syge foretræk-
ker at blive hjemme og 
håbe på det bedste, da 
de frygter, at de bliver 
mere syge på hospitalet 
end i deres hjem. 

Omfattende ud
gangsforbud
De første fire måneder 
af krisen havde bolivianerne ud-
gangsforbud og kun en fra hver 
husstand måtte gå ud og handle 
en gang om ugen. Regeringen blev 
på et tidspunkt tvunget til at åbne 

mere op, med en voldsom vækst i 
smittede til følge. Der er dog stadig 
udgangsforbud fra kl. 16 til næste 
morgen og et totalt udgangsforbud 
fra fredag til søndag. 

De handicaporganisationer, som 
Dansk Handicap Forbund støtter i 
Bolivia, har på forskellig vis prøvet 
at afbøde situationen for deres 
medlemmer. Dels gennem politisk 
arbejde og dels direkte støtte til 
det enkelte medlem. 

Farligt at være aktiv
Døveorganisationen i Bolivia 
har fx fået igennem at al 
information om Covid19 
fra officiel hold tegnsprogs-

tolkes. Andre organisationer 
har arbejdet for, at deres 

medlemmer ikke bliver glemt i 

Dansk Handicap Forbund har i årevis udført internationalt arbejde og hjælper med or-
ganisering af mennesker med handicap. I Bolivia og Honduras er problemerne lige nu 
enorme. Sundhedskrise og stigende fattigdom truer dagligdagen for vores samarbejds-
partnere 

Leder fra blindeor-
ganisationen UNCIH 
i Honduras uddeler 

fødevarer til et 
medlem
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regeringens støttepakker. Det kan 
dog også have en pris for organi-
sationernes ledere at være aktive. 
Bestyrelsen fra blindeorganisatio-
nen i Bolivia begyndte at arbejde 
fra kontoret, da det blev muligt, 
med det resultat, at alle i bestyrel-
sen samt en projektmedarbejder 
blev smittet. De har det heldigvis 
alle godt og er kommet igennem 
sygdommen. Vi har kendskab til 
fem medlemmer af vores part-
nerorganisationer, der er døde på 
grund af Covid19 i Bolivia.

Uddeling af fødevarer og 
værnemidler
Med støtte fra Dansk Handicap For-
bunds projekt i Bolivia har handi-
caporganisationerne støttet deres 
medlemmer direkte på forskellig 
vis. Flere organisationer har uddelt 
fødevarer til de mest trængende 
medlemmer, da mange af medlem-
merne arbejder sporadisk. Det 
betyder, at tjener de ikke penge i 
løbet af dagen på grund af nedluk-
ning, så spiser de ikke om aftenen. 
Andre har støttet med håndsprit og 
mundbind. Endelig har projektet i 
et par tilfælde bidraget med støtte 
til begravelseshjælp. 

Et plus har der dog også været 
ved pandemien. Alle organisationer 

er blevet opmærksomme på værdi-
en af at afholde virtuelle møder, og 
projektet har støttet med at oprette 
Zoom-konti. Kreativiteten har været 
høj, og der har været afholdt et utal 
af møder, generalforsamlinger, kur-
ser og seminarer på nettet. For man-
ge vil det også efter krisens ophør 
betyde, at flere har mulighed for at 
blive inddraget i beslutningerne og 
for langt færre penge.  

Honduras
I Honduras har Dansk Handicap 
Forbunds partnere opnået støtte 
til deres medlemmer gennem 

socialministeriet, fra erhvervsli-
vets interesseorganisationer, og 
blindeorganisationen har opnået 
støtte fra den spanske blindeorga-
nisation, FOAL. En organisation har 
fået sundhedsministeriet til at give 
deres medlemmer et virtuelt kur-
sus i mental sundhed under krisen. 
Endelig har organisationerne fra 
Dansk Handicap Forbunds projekt 
fået støtte til håndsprit og mund-
bind. Forbundet har kendskab til, 
at 15 medlemmer fra partneror-
ganisationerne er blevet smittede, 
hvoraf fire er døde. 

Der kvitteres for udleve-
ring af fødevarer i Bolivia

En gruppe medlemmer fra organisationen af fysisk handicappede APREH i Honduras har 
fået udleveret værnemidler i Bolivia.
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I Randers er der tid til at søge job – og det virker!
I Randers satser man på en håndholdt indsats for at få ledige med handicap i job. Dansk 
Handicap Forbund har være tilknyttet som konsulent og sparringspartner, og her er man 
ikke i tvivl om, at det hjælper noget at hjælpe andre

F
OR MENNESKER MED et han-
dicap kan det være enormt 
svært at finde fodfæste på ar-
bejdsmarkedet. Flere under-

søgelser har over de sidste mange 
år slået fast, at beskæftigelsesande-
len for mennesker med handicap er 
markant lavere, end den er for men-
nesker uden handicap.

Det er blandt andet den viden, 
der for år tilbage gjorde, at Dansk 
Handicap Forbund kastede sig ind 
i arbejdet med at hjælpe dem, der 
hjælper andre, sådan at vi i samar-
bejde kan skabe et mere rummeligt 
arbejdsmarked for mennesker med 
handicap – både fysiske og psykiske.

Siden 2018 har forbundet væ-
ret konsulent og sparringspartner 
på indsatsen ”Et mere rummeligt 
arbejdsmarked for borgere med 
handicap 2018-2020” for en række 
kommuner, som har sagt ja til at 
tilrettelægge et tilbud til jobparate 
personer over 18 år med fysiske, 
psykiske, kognitive eller sensoriske 
handicap for at bringe dem tættere 
på arbejdsmarkedet. Hver kom-
mune – 11 kommuner i alt, hvor vi 
har hjulpet de otte – har stået for 
at implementere indsatsen lokalt.

I Jobcenter Randers, som Han-
dicap-nyt har besøgt for at gøre 
status, inden indsatsen i udgangs-
punktet lukker i september, har det 
været en stor succes, og derfor hå-
ber man også, at de kan fortsætte 
det gode arbejde, efter projektpe-
riodens afslutning.

Det er budskabet fra en af 
Jobcenter Randers Erhvervs to per-
sonlige jobformidlere, Sofia Mik-
kelsen Danielsen, da Handicap-nyt 
møder hende i Randers.

”Vi har mulighed for at tage hånd 
om den enkelte kandidat og sætte 
den tid af, der er nødvendig, for at 
kunne hjælpe den jobsøgende i ind-
satsen bedst muligt,” fortæller hun.

Hvad er et handicap?
I Randers Kommune har man 
valgt, at ledige, som hører under 
indsatsens målgruppe, skal ud-
fylde et såkaldt opsporingsskema 
sammen med den jobkonsulent, 
de får tildelt, når de første gang 
kommer ind på jobcenteret. På 
den måde får man taget hul på en 
snak om, hvorvidt der er en funk-
tionsnedsættelse eller ej, sådan 
at man hurtigt kan blive visiteret 
til indsatsen, hvis man passer ind i 
målgruppen.

Og det er vigtigt at komme i gang 
med tidligt, da det kan give nogle 
aha-oplevelser for både jobkon-
sulenter og den jobsøgende, siger 
Sofia Mikkelsen Danielsen.

”Hvad betyder det egentlig at ha-
ve et handicap i forhold til arbejds-
markedet? Det er ikke nødvendig-
vis mennesker, som bliver kørt ind 
på jobcenteret i en kørestol. Mange 
af vores kandidater kan vi jo ikke 

se det på. Det har været en vigtig 
rejse for os alle,” fortæller hun.

Sofia Mikkelsen Danielsen er i 
den forbindelse er blevet opmærk-
som på, hvordan indsatsen kan væ-
re med til at nedbryde fordomme 
om handicap og jobmarkedet.

Og ser man på tallene, ser det ud 
til, at det har virket i Randers.

En indsats, der giver mening
113 personer er blevet visiteret 
til at deltage i indsatsen, og heraf 
er 43 kommet i job, mens fire per-
soner er startet i uddannelse. Det 
er altså godt en tredjedel af del-
tagerne, som er endt i et ordinært 
job, og det er en statistik, Sofia 
Mikkelsen Danielsen er glad for. 
Hun tillægger successen, at hun 
som personlig jobformidler har haft 
den fornødne tid til at hjælpe, hvor 
det giver mening.

”Hvis der fx opstår noget i løbet 
af dagen – hvis man fx er psykisk 
sårbar og skal til en jobsamtale – 
så kan man ikke få sparring med 
sin jobkonsulent, fordi de ikke er til 
at få fat på. Derfor ringer de til mig, 
og vi kan sparre, og jeg kan klæde 
dem på til at kunne tage den bed-
ste version af sig selv med ind til 
samtalen. Det giver mening, og det 
virker,” fortæller hun.

Samme melding lyder fra Mette, 
som har fået hjælp i indsatsen. 
Efter at have været sygemeldt 
med angst i halvandet år ønskede 
hun at skifte branche, da hun vid-
ste, at hun ikke skulle tilbage til 
arbejdet som pædagog, som hun 
kom fra. Men hun havde svært 
ved at overskue jobmarkedet og 
indskrænke mulighederne for et 
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I Randers er der tid til at søge job – og det virker!

brancheskifte, som gav mening 
for hende.

Derfor blev hun visiteret til ind-
satsen og fik hjælp af Sofia Mikkel-
sen Danielsen.

Handicap i relation til ar
bejdsmarkedet
”Inden jeg kom ind i indsatsen, der 
var det kun hver fjerde uge, jeg 
havde mulighed for samtale med 
sagsbehandler, og derfor følte jeg, 
at jeg stod meget alene med de 
mange tanker og ideer, jeg havde, 
og det gjorde, at jeg begyndte at 
tro, at jeg måske var ved at blive syg 
igen, fordi jeg blev stresset af det. 
Jeg blev mere ked af det, end jeg 
plejede at være,” fortæller Mette.

Hun deltog også i gruppeforløb, 
hvor mennesker med både fysiske 
og psykiske handicap deltog på 
lige fod, og selvom det tog lidt 
overvindelse i starten af se sig 
selv som en del af en gruppe men-
nesker med handicap, så kom der 
med tiden en erkendelse af, at det 
måske ville kunne hjælpe hende i 
jobsøgningen.

”Jeg havde mange skrupler med 
at deltage, for jeg følte mig ikke 

som handicappet, og jeg følte ikke, 
jeg var med i målgruppen. Men 
i og med at jeg selv har oplevet 
begrænsninger ved min stress, så 
kunne jeg godt se, at jeg passede 
ind, og jeg tænker ikke, man ville 
have haft glæde af at dele det op 
i psykiske og fysiske handicap. Vi 
har hver især haft glæde af at høre 
om de udfordringer, vi har haft,” 
fortæller hun.

”Jeg er også kommet til en form 
for erkendelse af, at jeg måske har 
et handicap i relation til arbejds-
markedet, og det har været fint for 
mig at nå frem til. Handicapbegre-
bet er langt bredere, end man lige 
tænker det.”

I dag arbejder Mette fuld tid i en 
ny branche, hvor de praktiske op-
gaver fylder mere, end de har gjort 
tidligere i hendes arbejdsliv, og 
selvom det ikke nødvendigvis er et 
job, hun skal have resten af sit liv, 
så passer det til hende lige nu.

”Pædagog var den rette hylde for 
mig i ti år. Nu er den rette hylde de 
næste ti år en anden, og det er jeg 
glad for, jeg har fundet ud af,” kon-
staterer hun.

Både Mette og Sofia Mikkelsen 
Danielsen håber, at indsatsen i 
Randers bliver permanent.

Mette er et opdigtet navn, da 
kilden ønsker at være anonym. 
Mettes rigtige navn er kendt af re-
daktionen.
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Oplev Sønderjyllands 
historie på Sønderborg Slot
Dyk ned i Sønderjyllands særegne historie og se en ny permanent udstilling

H
ANDICAP-NYT HAR INVI-
TERET Bente Rey, som er 
formand for Sønderborg 
afdeling til at opleve ud-

stillingerne på Sønderborg Slot. 
Bente Rey sidder i en manuel kø-
restol og har en hjælper med. Hun 
har parkeret sin handicapbil tæt 
på indgangen, men billetsalget og 
museumsbutikken er ikke tilgæn-
gelig på grund af trappetrin. Derfor 
skal kørestolsbrugere enten ringe i 
forvejen eller få nogen til at gå ind 
i billetsalget og sige, at man gerne 
vil ind. Der skal også åbnes en jern-
port af personalet, da man ellers 
ikke kan komme ind i slotsgården i 
kørestol. 

Vi får porten låst op og får et 
kort, så vi selv kan finde rundt på 
slottet, og se hvor de forskellige 
udstillinger befinder sig.

Det er i stuetagen, der er pro-
blemer for kørestolsbrugere, da 
nogle rum kun er tilgængelige via 
trapper, men på de to andre etager, 
man kan besøge, er det let nok at 
komme rundt. I underetagen er der 
et rum med bokse, hvor man kan 
opbevare tasker, og som kørestols-
brugere også kan nå. Man kommer 
til udstillingsindgangen ved at køre 
over brosten, men der er lagt nogle 
glatte sten ud for at afbøde de top-
pede brosten. 

Det man går glip af i undereta-
gen er ud over en meget smuk 
slotskirke fx en udstilling om selve 
slottet, lidt om byen, et bageri, en 
fangecelle, et madpakkerum til 
spisning, men ved sidstnævnte er 
der udlagt en stejl rampe. 

Bente Rey har boet i Hørup Hav 
ved Sønderborg i 30 år, og hun har 

for lang tid siden været på museet, 
så hun er lidt spændt på, hvordan 
hun kan komme rundt. 

Dansk eller tysk?
En del af udstillingen handler om, 
hvordan man opfattede sig selv i 
området efter 1864, og hvorvidt 
man var dansk eller tysk, det var 
det helt store kardinalspørgsmål 
- ikke mindst op til folkeafstem-
ningen i 1920. Danmark havde 
mistet en stor del af landet efter 
nederlaget i 1864 og den sydlige 
grænse lå syd for Kolding, så lan-
det var amputeret, men efter 1. 
verdenskrig, hvor Tyskland tabte, 
så blev spørgsmålet om grænsens 
placering atter aktuelt, da der atter 
skulle trækkes nye grænser. 

Det skete ved en demokratisk 
afstemning i 1920, som ses som en 

Sønderborg Slot ligger meget smukt ved Alsund. 
Foto: Colourbox
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forbilledlig afstemning på verdens-
plan den dag i dag. Det skete ved, 
at et stort område blev inddelt i to 
zoner, og alt efter om der var flertal 
for at være en del af Tyskland eller 
Danmark i zonen, blev det afgjort, 
hvilket land man kom til at høre til. 

Det medførte den grænsedrag-
ning, der stadig gælder. Men den 
nye grænse betød også, at der kom 
et tysk og et dansk mindretal på 
hver side af grænsen. Hele denne 
historie formidler museet på for-
billedlig vis. Dels krigen i 1864 
dels genforeningen, men også om 
danskere, som blev sendt i krig 
på tysk side i 1. verdenskrig, og et 
tysk mindretal i Danmark, hvor fra 
nogen bød den tyske besættelses-
magt i 1940 velkommen. 

På museet kan man se mange 
genstande, små filmklip, plakater 
og plancher som viser, hvordan 
hverdagen og livet i regionen har 
været. Vi ser fx soldateruniformer, 
diverse husflid, egnsdragter, bøger 
på tysk og dansk og interiører af 
både adelig og folkelig art gennem 
flere århundreder, og der er også 
noget om kongehusets store betyd-
ning i området.

Dansksindet eller tysksin
det?
Alle de udstillede genstande sæt-
ter gang i tankerne. Bente Rey og 

hendes mand og tre børn kom til 
Sønderborg i 1990, de flyttede 
dertil fra Viborg, og hun husker ty-
deligt, at det var specielt at komme 
til Sønderjylland. 

”Da vi var nye på vejen, så op-
levede vi, at det var lidt svært at 
komme i kontakt med de andre 
på vejen, og vi blev set lidt an, 
syntes vi. En dag, hvor et af bør-
nene havde fødselsdag, så flagede 
vi med Dannebrog, og så blev vi 
spurgt om, vi var dansksindede. Så 
svarede vi, at vi var danskere og 
kom fra Viborg, og så blev vi accep-
terede, men efter et stykke tid, blev 
vi også lidt advaret, fx om hvilke 
butikker vi ikke skulle handle i, da 
ejerne var tysksindede.”

”Og det var i 1990, altså rigtig 
mange år efter både 1864 og 
1920, men det fortæller bare, hvor-
dan historien lever i Sønderborg 
den dag i dag. Men med de yngre 
vil den opdeling forsvinde,” siger 
Bente Rey, og sådan bør det også 
være, synes hun. 

Der er i udstillingen nogle mon-
tre, det kan være svære at opleve 
fra en kørestol, fx en model af 
slaget ved Dybbøl, men Bente Rey 
synes helt generelt, at der er en 
meget god tilgængelighed. Der er 
niveaufrit overalt, man kører på 
rustikke trægulve, dørtrin er enten 
væk eller udlignet med skråkiler, og 

dørbredderne volder ingen vanske-
ligheder. Selve døren til elevatoren 
er tung, og museet har ensrettet 
de besøgende med pile på gulvet 
på grund af coronaen, men det må 
man som kørestolsbruger blæse på, 
da man på hver etage bliver nødt 
til at køre tilbage mod strømmen 
for at komme til elevatoren.

Bevar kulturarven
At historiske bygninger kan give 
udfordringer i kørestol, det forstår 
Bente Rey godt. ”Men det er vig-
tigere at bevare kulturarven, end 
at jeg som kørestolsbruger kan 
komme overalt. Det er rimeligt at 
historiske bygninger bevares for ef-
tertiden. Det gælder også naturen, 

Ved enkelte montrer er det svært at læse 
teksterne fra en kørestol. 

Dannebrog er malet på et kaffestel for at 
vise, at man er dansksindet.

Et eksempel på en protese til en 
benamputeret krigsveteran. 
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fx har vi et stisystem, der hedder 
Gendarmstien, og der kan jeg ikke 
køre alle steder, men det skyldes 
naturen, og det er også ok med 
mig. Men alt hvad der bygges af 
nyt, skal være for alle,” understre-
ger Bente Rey.

Et skrækeksempel, Bente Rey 
har for sit indre blik, er, hvis alle 
landets kirketårne fik udvendige 
glaselevatorer til kørestolsbrugere. 
”Jeg ved godt, det er svært med 
kulturarv og tilgængelighed, og 
nogle er sikkert uenige med mig, 
men jeg mener, det er vigtigt at 
tænke på alle dem, der kommer 
efter os, som skal have lov til at op-
leve kulturarv. Men det er også fint, 
hvis man som her har lavet løsnin-
ger, der ikke ødelægger noget, for 
så får flere adgang til kulturarven,” 
konstaterer hun. 

Touchskærm og Christian 
den 2.
Vi ser på valgplakater fra både tysk 
og dansk side op mod afstemnin-
gen i 1920. Og på en stor skærm 
kan man se og høre en masse 
historier, men det er desværre en 
touchskærm, og den kan man ikke 
nå fra en kørestol. Her kan man se 
klip, der omhandler hertugdøm-
merne, slaget ved Dybbøl, ringrid-
ning og korte indslag om afstem-
ningen, og hvordan mindretallene 
på hver sin siden af grænsen har 
dannet foreninger.

I et rum beskrives historien om 
Christian den 2., som har været en 
prominent fange på slottet. Ifølge 
myten kedede han sig så meget 
i sit fangenskab, at han ofte gik 
rundt om et rundt bord og lod en 
finger glide i bordkanten, så der 

kom en rille. Det er en myte, som 
er gengivet på malerier, og den 
dag i dag kan der komme besøgs-
gæster, som spørger i hvilket rum, 
bordet med rillen er.

Speedway og spritbåde
Museets nye udstilling om livet i 
Sønderjylland efter 1920 er skabt 
til Genforeningsjubilæet 1920-
2020, som skulle have være fejret i 
stor stil, men som forløb yderst stil-
le på grund af coronaen. Her kan 
man se noget om grænsekontrol, 
speedway, spritbåde, som sejlede 
frem og tilbage mellem Tyskland og 
Danmark og var de rene partybåde 
for ældre om dagen og de yngre 
i weekender, da der var mulighed 
for at købe toldfrit og ”smugle 
lidt”. Der vises også film, og man 
kan prøve et interaktivt sønderjysk 
kagebord. 

Vores visit lakker mod enden, og 
Bente Rey er stort set tilfreds med 
museet, selvom hun ikke kan kom-
me overalt, men heldigvis kan man 
som kørestolsbruger godt komme 
til Riddersalen, hvor der også er 
koncert og foredrag, og der er også 
et handicaptoilet, omend det er af 
ældre dato. ”Det er et rigtig godt 
museum, og lige nu overvejer jeg 
at tage hertil igen med mine børne-
børn, og jeg glæder mig allerede,” 
siger Bente Rey. 

Til det sønderjyske kaffebord skal der serve-
res mindst 14 kager. Syv våde og syv tørre.

I montren bag Bente Rey kan man se et "smugler-
forklæde" til at bære under sin nederdel.

Her er et digitalt sønderjysk kaffebord, hvor en stemme på sønderjysk fortæller, hvilken 
kage man skal tage. 
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Vi skaber muligheder, 
hvor du troede, der ingen var!

Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!
FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK

Når jeg holder foredrag, er det for at oplyse om, hvor smukt og dyrebart livet 
er – med vores frihed, og alle de muligheder vi har – men også om, hvor sårbart 
det egentlig er.

Tænk hvis folk levede fuldt ud bevidst og nærværende hver eneste dag, for der 
er jo ingen garanti for, at vi vågner i morgen. Det er der jo mange, der ikke gør.. 

Det er helt op til os selv, hvad vi vil med og tænker om livet, da vi skaber vores 
egen virkelighed. Det handler om at tage sig selv seriøst, inden livet bliver alvorligt, 
for det gør det uden tvivl, og jo bedre du kender dig selv, jo nemmere kan du 
tackle den krise/lidelse, der opstår i dit hoved. 

- Peter Bleis, Borger i Din Hjælperordning

 
I dag har Peter sin egen foredragsvirksomhed, hvor han også fortæller om 
sit livs største transformation: ulykken, lammelsen, hans ukuelige livsgejst 
og dét at hive sig selv igennem livets sejeste stunder. 

Kontakt ham for foredrag på: 4052 8411 
og via mail: p-bleis@hotmail.com. Og så er 
han på LinkedIn, Facebook og Instagram 
- alt sammen under: Peter Bleis.
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