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MAN KAN LÆRE  
AF SINE FEJL …

Netop nu afventer vi den endelige eva-
luering af førtidspensions- og fleksjobre-
formen fra 2013. Vi fejrer et kedeligt fem 
års jubilæum, hvor rigtig mange men-
nesker har oplevet at blive tabt på gulvet 
på grund af en reform, som i høj grad 
blev til bag et skrivebord og stort set 
ikke har forholdt sig til den viden, som 
målgrupperne lå inde med.
Jeg bryder mig normalt ikke om begrebet 
’hvad sagde jeg”, men lige præcis i den-
ne sag, så er det bemærkelsesværdigt, at 
et stort antal organisationer forudsagde 
lige præcis de problemer, som politiker-
ne nu anerkender, der bør rettes op på.

Der er grænser for, hvor mange ud-
sigtsløse afklarings- og ressourceforløb 
mennesker bør trækkes igennem, og det 
er meget forkert at presse mennesker 
med indgribende bevægelseshandicap 
og en minimal arbejdsevne til at arbejde 
mere, fordi de ganske enkelt risikerer 
at blive slidt ned og får forværret deres 
funktionsnedsættelse.

Nu er der så udsigt til, at politikerne i 
forligskredsen er indstillet på, at der skal 
ske ændringer, og vi har en beskæftigel-
sesminister, som på et samråd har er-
kendt, at det skal ske gennem en egent-
lig lovændring. Det er vi meget glade 
for, og vi har gjort en stor indsats for at 
komme hele vejen rundt i det politiske 
landskab og gøre opmærksom på de 
forhold, der bør ændres på. Vi håber, at 
politikerne leverer, så vi kommer videre 
med en mere menneskelig politik på om-
rådet, som samtidig giver bedre mening 
for samfundet som helhed.

Så langt så godt. Men det store spørgs-
mål, der melder sig for mig, er: Hvad kan 
vi så lære af det forløb, vi har set?

Jeg vil ikke udpege skyldige eller grave 
grøfter, for dybest set er det et fælles 
ansvar på tværs af sektorer, at vi får ud-
viklet en politik, som giver mening – først 
og fremmest for borgerne, men også 
for samfundet som helhed. Det er som 
bekendt bedre at forebygge end at hel-
brede, og lige nu oplever jeg en åbenhed 
fra flere politikeres side, hvor de lytter 
til vores argumenter, og det vil jeg meget 
gerne bygge videre på.

Mit håb er, at vi sideløbende med de 
mange konkrete politiske udfordringer 
kan få igangsat en dialog på tværs af 
system, politikere og organisationer om, 
hvordan den viden, vi sidder inde med 
i brugerorganisationerne, kan bringes 
bedre i spil.

For vi er faktisk konstruktive, og vi an-
erkender det fælles ansvar i politikudvik-
lingen. Hvis dette lykkes, så kan vi måske 
forebygge reformer, hvor borgere presses 
så hårdt, at deres tilværelse falder fra 
hinanden, og det har en negativ effekt på 
samfundet som helhed.

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER



Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

VED 
DU, AT?

 

VIDSTE 
DU, AT?
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De flittigste læsere bliver færre. Det 
viser nye tal i årsrapporten ”Bogen 
og Litteraturens vilkår 2017” fra 
kulturministerens Bog- og Litteratur-
panel. Tallene i rapporten viser, at 
der er sket et fald i andelen af dem, 
der læser skønlitteratur mest hyp-
pigt – ugentligt eller oftere. Udvik-

lingen er mest markant blandt de 30 
til 39-årige, hvor der er registreret 
et fald på 9,3 procent i perioden fra 
2010 til 2016. Faldet tegner sig for 
både mænd og kvinder. Læsning er 
dog ikke ved at forsvinde, idet ande-
len af dem, der svarer, at de slet ikke 
læser skønlitteratur, er faldende. 

Mennesker på bosteder er også 
seksuelle mennesker
Seksualitet hos mennesker med mul

tiple funktionsnedsættelser er fortsat 

et stort tabu, og selvom personalet på 

de bo og aflastningstil

bud, hvor disse menne

sker ofte bor, oplever, at 

beboerne udviser sek

suel adfærd enten dag

ligt, ugentligt eller må

nedligt, så er der meget 

få tilbud, som har 

nedskrevet retningslin

jer eller politikker for, 

hvordan den seksuelle 

adfærd skal håndteres. 

På samme måde er det 

mindretallet, som har 

en seksualvejleder til

knyttet botilbuddet. Og 

det er på trods af, at der 

generelt efterspørges 

viden, uddannelse og 

opkvalificering på området.

I samarbejde med Socialt Udvik

lingscenter SUS har Sammenslutnin

gen af Unge Med Handicap (SUMH) 

udgivet rapporten ’Seksuel trivsel 

for personer med multiple funktions

nedsættelser’, som stiller 

skarpt på de udfordringer 

og tabuer, der findes på 

området, og kommer med 

konkrete tiltag og gode 

råd til fagpersonalet på 

bo og aflastningstilbud, så 

de bedre kan understøtte 

målgruppens seksualitet i 

det daglige.

Rapporten kan frit 

downloades på hjemme

siden ligelyst.dk. Her kan 

man desuden dykke ned 

i det øvrige materiale på 

området fra SUMH, som 

har arbejdet med sek

sualitet og handicap siden 

2010.

NY MEDARBEJDER
Forbundet har styrket kommunikati

onsafdelingen. Den 1. januar 2018 

blev Line Nykjær Johansen ansat 

som kommunikations og projekt

medarbejder på hovedkontoret i 

Høje Taastrup. Her skal hun dele sin 

tid mellem kommunikationsafde

lingen og projektafdelingen. Line 

er blevet ansat med et ønske om at 

styrke kommunikationsindsatsen fra 

hovedforbundet.

Line er 31 år og bor på Amager. 

Hun drømmer om at flytte ud af 

byen i kollektiv, og når hun ikke er 

på arbejde, bruger hun derfor en del 

af sin tid på at søge bofællesskaber 

og kollektiver, som kan opfylde det 

ønske. Derudover er hun flittig bru

Fo
rs

id
e 

af
 r

ap
po

rt
, S

U
M

H



HANDICAP NYT 1 - 2018   •   7HANDICAP NYT 1 - 2018   •   7

Omsætningen af lydbøger er også 
stigende.

Musholm – ferie, sport, konference 
center har fået to priser af Den In-
ternationale Olympiske Komite (IOC) 
og Den Internationale Paralympiske 
Komite (IPC) ved en stor gallaevent 

i Køln.  Den ene pris på grund af 
Centerets arkitektur, funktionalitet 
og sociale bæredygtighed. Den an-
den pris var den såkaldte IPC/IAKS 
Distinction Award, som Musholm 
modtog specifikt for sin unikke til-
gængelighed, der betyder, at alle 
uanset alder, livsvilkår og handicap 

kan deltage i en sportsaktivitet eller 
være tilskuere.

Hvis du skriver ReWalk på Youtube, 
kan du se en række videoer, hvor 
mennesker prøver at gå med nogle 
specielle robotskeletter. 

ALLE SKAL VÆRE MED I 
IDRÆT I FOLKESKOLEN
Idrætsundervisning i Folkeskolen 

er for alle, men den rette inklude

rende tilgang i undervisningen kan 

være svær at finde for pædagoger 

og lærere i folkeskolen. Det har 

Handicapidrættens Videnscenter 

sat sig for at hjælpe med, og der

for har de udgivet bogen ’Alle til 

idræt’, som netop henvender sig til 

lærere og pædagoger involveret i 

folkeskolens idrætsundervisning.

Bogen tilbyder mere viden til 

pædagogisk personale og lærere, 

som ønsker at blive bedre til at 

inkludere mennesker med fysiske 

funktionsnedsættelser i idræts

undervisningen. Den indeholder 

praktiske eksempler på, hvordan 

man kan gribe undervisningen an 

på alle klassetrin fra 1. til 9. klasse. 

Bogen giver desuden teoretisk bag

grundsviden, som kan inspirere til 

at udfolde den inkluderende tan

kegang generelt, der kan bidrage 

positivt til skolens kultur.

Alle til idræt udgives af Handicap

idrættens Videnscenter og kan be

stilles på deres hjemmeside www.

handivid.dk. Bogen koster 250 kr.

ger af det københavnske kulturliv 

og nyder mad, rejser, sociale sam

menkomster og jagten efter et nyt 

loppefund.

Line er uddannet sociolog fra RUC 

og KU i 2016, og hun har arbejdet 

med projekter og kommunikation i 

bl.a. WHO, Vive og Sex & Samfund. 

Line har været tilknyttet Dansk 

Handicap Forbund siden oktober i 

virksomhedspraktik. Hun har blandt 

andet bidraget til at færdiggøre 

arbejdsmarkedsprojektet ’Fjern bar

riererne’, som blev afsluttet i januar, 

og som du kan læse mere om på side 

30.

Velkommen til, red. Foto, Mads Stampe

Forsiden af Alle til idræt, Han
dicapidrættens Videnscenter
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Det kan være svært at være fysisk 

aktiv, hvis man har et bevægelses

handicap. Det skal kampagnen ’Fit

ness for alle’ lave om på. Tre projek

ter er valgt, og de skal nytænke det 

traditionelle fitnesscenter. Målet er 

lige muligheder for sved på pan

den, øget velvære og mulighed for 

at deltage i de lokale fællesskaber.

I Rønne skal Viking Atletik have 

bygget helt nye rammer til forenin

gens fitnesscenter, så der bliver 

plads til drømmen om mere inklu

sion. 

I Gladsaxe er fornyelsen af et 

større boligområde blevet anledning 

til at genanvende en eksisterende 

bygning til et nyt, foreningsbaseret 

fitnesscenter. 

I Vejle skal Gårslevhallen udvides 

og udvikles til centralt mødested, 

som også giver mulighed for, at lo

kalområdets beboere med bevægel

seshandicap kan deltage i fitnessak

tiviteter på lige fod med alle andre. 

For alle de tre steder gælder det, at 

foreningernes instruktører også skal 

uddannes i at træne, vejlede og moti

vere mennesker med bevægelseshan

dicap.

Sådan lyder idéerne bag de tre pro

jekter, som nu får sparring, rådgivning 

og økonomisk hjælp til at ændre på 

deres fysiske og sociale rammer som 

led i ’Fitness for alle’. Projekterne har 

vidt forskellige forudsætninger, mulig

heder og udfordringer, men fælles er 

visioner om ligeværd og livskvalitet for 

alle – uanset eventuelle bevægelses

handicap.

Næste skridt bliver et udviklings

forløb for de valgte projekter og de

res rådgivere, og forventningen er, 

at selve de fysiske ombygningspro

jekter er afsluttet i løbet af 2019.

Sideløbende med projekternes 

realisering gennemfører Center for 

tilpasset idræt og bevægelse, SDU, 

en forskningsindsats, der skal doku

mentere effekten af de nye tiltag. 

Forskningsindsatsen finansieres af 

Tryg Fonden.

Tre projekter skal gøre fitness for alle

CLEANWHEELS RENGØR DINE HJUL 
NEMT OG HURTIGT
CleanWheels er en enkelt rense

anordning til manuelle kørestole. Så 

enkel, at mange kørestolsbrugere 

selv vil kunne klare rengøringen af 

hjulene på deres kørestol, inden de 

kører ind i en bygning, og dermed 

reduceres slitage på gulve.

CleanWheels konceptet er udviklet 

af OOG Company, som er en dansk 

iværksættervirksomhed, der blev 

stiftet i 2015 af de to venner Tho

mas T. Larsen og Rune Dalgaard. De 

blev opmærksomme via en ven på 

den udfordring, kørestolsbrugere har 

med at gøre deres hjul rene, inden 

de kører ind i et hus.

Produktet består af to aluminiums

ramper, der holdes sammen af to ju

sterbare teleskopstænger. Disse kan 

justere afstanden mellem ramperne 

og dermed tilpasse dem til forskellig 

størrelser af kørestole: Børne, vok

sen eller idrætsstole. I hver rampe 

er der to børstehjul og to børsteli

ster med børster af forskellige læng

de. Børsterne er lavet af polyamid. 

De hårde børster tager skidt, og de 

bløde børster tager fugt. Børsterne 

kan let rengøres i opvaskemaskine. 
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Pressefoto, 
OOG Company
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FRA HJEMMESIDEN:

OLE LAUTS AFLØSER ER FUNDET
Egmont Højskolens bestyrelse har 

besluttet at ansætte Søren Møllgaard 

Kristensen som afløser for Ole Lauth, 

når Ole går på pension 1. oktober. Sø

ren Møllgaard Kristensen er i dag for

stander for Eriksminde Efterskole ved 

Odder og rykker således kun ganske 

få kilometer østpå med familien, når 

han flytter ind i Egmont Højskolens 

forstanderbolig, efter at det nuvæ

rende skoleår slutter.

”Det har været en lang og grundig 

proces i ansættelsesudvalget på bag

grund af mange kvalificerede ansøge

re. Jeg er glad for, at det var et enigt 

udvalg, der indstillede ansættelsen af 

Søren Møllgaard Kristensen til besty

relsen – en indstilling bestyrelsen har 

fulgt i enighed. Vi får en erfaren og 

kompetent leder kommende fra den 

frie skoleverden, som også højskoler

ne er en del af, og i bestyrelsen ser vi 

frem til at indlede samarbejdet med 

Søren,” siger bestyrelsesformand 

Sonja Mikkelsen om ansættelsen.

Søren Møllgaard Kristensen er 

uddannet lærer fra Aarhus Dag og 

Aftenseminarium og også uddannet 

inden for tømrer og snedkerfaget. 

Søren har været forstander for Eriks

minde Efterskole i fire år. Inden var 

han lærer på efterskolen i en årræk

ke. Søren Møllgaard Kristensen er 43 

år, født og opvokset i Frederikshavn, 

gift og har tre børn i den skoleplig

tige alder. Han glæder sig meget til at 

starte i det nye job.

”Lige siden jeg var på Egmont Høj

skolen for første gang for 16 år siden, 

har jeg vidst, at det var et helt særligt 

sted. Et sted, hvor rummeligheden, 

tolerancen og solidariteten er i høj

sædet, og hvor man efterlever høj

skolernes hovedsigte: livsoplysnin

gen, den folkelige oplysning og den 

demokratiske dannelse på den mest 

naturlige og ærlige måde. Man er 

levende optaget af at danne og myn

diggøre mennesker. Det taler lige ind 

i mine grundholdninger og i mit frie 

skolehjerte. Jeg glæder mig meget til 

at blive en del af Egmont Højskolens 

forunderlige verden,” fortæller han.

Ansættelsesudvalget har haft del

tagere fra højskolens bestyrelse, fra 

Hou Søsportcenters bestyrelse og 

fra ledelse og medarbejdere på høj

skolen. Som forstander for Egmont 

Højskolen overtager Søren Møllgaard 

Kristensen samtidig den ulønnede 

stilling som direktør for Hou Søsport

center.
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Trafikselskaberne BAT, FynBus, 

Midttrafik, Movia, NT og Sydtrafik  

indførte den første januar 2016 

en landsdækkende handicapkør

selsordning i en forsøgsperiode 

på to år, så brugerne kan få ti 

landsdækkende enkeltrejser pr. 

år. Trafikselskaberne har nu aftalt 

at fortsætte samarbejdet om 

landsdækkende handicapkørsel 

efter udløbet af forsøgsperioden. 

I praksis betyder det, at hvis du 

bor i et sommerhus eller på et 

hotel, at du kan bruge din kør

selsordning, så du kan besøge 

din familie, venner eller få kørsel 

til seværdigheder.

Hvis du er visiteret til indi

viduel handicapkørsel, kan du 

henvende dig til dit trafiksel

skab og høre om dine mulighe

der. 

Landsdæk
kende han
dicapkørsel 
fortsætter 
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Til marts 2018 bliver Helene Elsass 

Prisen for første gang uddelt. Prisen 

er døbt Helene Elsass Prisen, efter 

Elsass Fondens stifter, og den føl

ges af en præmiesum på 150.000 

kroner. Prisen går til en person, et 

projekt, institution eller organisa

tion, der har gjort en bemærkel

sesværdig indsats for at fremme 

mennesker med CP's deltagelse og 

inklusion i samfundsfællesskabet. 

Prisen er den første af sin slags in

den for CPområdet.

Peder Esben, direktør i Elsass Fon

den, er glad og stolt over det nye ini

tiativ, som han håber vil inspirere og 

aktivere gode kræfter i og omkring 

CPområdet.

”Vi håber, at personer, der arbejder 

med projekter og aktiviteter, der 

vedrører mennesker med cerebral 

parese, vil blive ekstra motiverede 

af Helene Elsass Prisen. Og vi glæder 

os til at få lov til at anerkende den 

eller de ildsjæle, som strækker sig 

lige en tand længere end de fleste,” 

påpeger Peder Esben.

Prisen vil blive overrakt af HKH 

Prinsesse Benedikte den 14. marts 

2018.

SPASTIKERFORENINGEN 
OG ELSASS FONDEN 
UDDELER NY PRIS TIL 
MARTS

Pr
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Foto: Colourbox. Landsdækkende 
handicapkørsel kan bringe dig til og 
fra seværdigheder, hvis fx du bor i 
sommerhus.
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Norsk 
 handicapsejr

Det Etiske Råd og Det Nationale 

Sorgcenter inviterer i 2018 til: En 

livsnødvendig samtale om døden!  

Formålet med møderne er at erkende, 

at livet ikke varer evigt. Arrangørerne 

skriver således i invitationen: ”Hvis vi 

undlader at se i øjnene, at livet ikke 

varer evigt – hverken vores eget eller 

vores nærmestes – eller hvis vi bru

ger alle vores kræfter på at kæmpe 

imod døden, når den nærmer sig, så 

forsømmer vi måske at nyde den tid, 

vi har sammen, og at sætte pris på de 

ting, som betyder mest for os. Måske 

bliver vigtige ord ikke sagt, før det er 

for sent – og vigtige spørgsmål ikke 

stillet.”

”Gennem film, oplæg, debat og 

samtale kan du få indsigt i betyd

ningen af at tale med hinanden 

om døden – til glæde for livet. Du 

kan også få inspiration til, hvordan 

du kan bruge erkendelse af døden 

som en løftestang til en samtale om 

livet.”

Arrangementerne henvender sig 

til dig, der har alvorlig sygdom inde 

på livet – det kan være privat eller 

gennem dit arbejde. De henvender 

sig også til dig, der blot er optaget 

af spørgsmål vedrørende liv og 

død.”

Der er arrangementer i Herning 

den 30. maj, Hillerød 21. februar, 

København 19. februar, Næstved 7. 

marts, Roskilde 28. februar, Thisted 

16. maj, Aalborg 18. april og Aarhus 

2. maj.

Det er gratis at deltage, men kræ

ver tilmelding på www.etiskraad.dk/

livetsafslutning

INVITATION! KOM TIL 
SAMTALER OM DØDEN I Handicapnyt nummer 3. 2017 

beskrev vi, hvordan Norges 

Handikapforbund har kæmpet 

for at undgå en reform, hvor 

Stortinget efter dansk forbillede 

ville lægge hjælpemiddelfor

midlingen ud til kommunerne. 

Det ville betyde en nedlæggelse 

af de højt specialiserede hjæl

pemiddelcentraler. Og som vi 

har set det i Danmark efter kom

munalreformen, ville et sådant 

tiltag med stor sandsynlighed 

medføre store kommunale for

skelle i vidensniveau og kvalitet 

i hjælpemiddelformidlingen. Ef

ter et intenst forløb, hvor Dansk 

Handicap Forbund har bidraget 

med erfaringer fra den danske 

reform, er der nu flertal for at 

bevare den nuværende struktur. 

Vi ønsker vores norske kolleger 

tillykke med sejren!

Foto: Colourbox

I Handicapnyt nr. 4 2017 præsenterede vi en række 

kandidater til kommunalvalget. Flere af dem opnåede 

valg. De nyvalgte er: Anders J. Andersen fra Social

demokratiet i Vordingborg, Kristian Hegaard fra Det 

Radikale Venstre i Fredensborg, Jan Jacobsen fra En

hedslisten i Ringsted og Jan Jespersen fra Enhedslisten 

på Stevns. Torben Kjær, som i samme blad fortalte om 

at være medlem af  regionsrådet i Region Hovedstaden 

for Enhedslisten, blev også valgt ind for en periode 

mere. 

De blev valgt til kommunal – og regionsvalget 2017

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox
.



Af Mads StampePORTRÆT 

Når  livet 
slår en 
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På bordet foran ham ligger en billedbog fra hans liv. Den er fyldt med gode minder i fa
miliens skød og rejser til fjerne himmelstrøg, men på en af de allerførste 
sider er der også billeder af et spædbarn, som ligger i kuvøse. Bar
net har slanger i næsen, og for udenforstående kan det godt se 
voldsomt ud. Det er det i og for sig også

S
PÆDBARNET I KUVØSEN 
er Lasse Fogh, og det er 
taget i forbindelse med 
en indlæggelse, hvor 

Lasse får konstateret meningitis. 
Og selvom Lasse af gode grunde 
intet kan huske fra indlæggelsen 
eller infektionen i det hele taget, 
så skulle netop den indlæggelse 
vise sig at få store konsekvenser 
for, hvordan hans liv siden hen 
formede sig.

Lasse vokser op som en almin-
delig dreng i det sønderjyske. 
Den tidlige meningitisinfektion 
betød, at Lasse får en mild grad 
af cerebral parese i arme og ben, 
men som ikke betyder meget for, 
hvordan han lever sit liv. Han har 
ikke brug for nævneværdige hjæl-
pemidler, han går i almindelig fol-
keskole, og på billederne i bogen, 
som Lasse fortæller ud fra, er det 
heller ikke til at se, at der skulle 
være et handicap som CP gemt.

Lasse har heller aldrig givet 
lov til at lade sit handicap fylde 
noget. Livet er for kort til at se 
sort på det, som han siger. Den 
tilgang til livet har bragt ham 
rundt på en lang række rejser til 
fjerne egne, og det er blevet til 
to udvekslingsophold i Argentina 
– første gang i 2005 og senest i 
2012 som en del af sine studier 
på RUC i international politik og 
forvaltning.

Og netop opholdet i 2012 er 
et, som Lasse aldrig glemmer. 
Det var nemlig i slutningen af 
det ophold, hvor hans liv tog 
endnu en drejning som er endt 
med, at Lasse i dag sidder i 
elektrisk kørestol og får hjælp 
24 timer i døgnet med en BPA-
ordning.

Faldt dagen inden hjemrejse
Det er sidste dag i Argentina i 
denne omgang for Lasse Fogh. Bag 
ham ligger flere måneders fanta-
stiske oplevelser i det sydameri-
kanske land, hvor han har været 
på udvekslingsophold. I morgen 
skal han hjem til sin familie i Dan-
mark, men Lasse snubler på gaden, 
og på et lokalt sygehus får han et 
par sting i det ene øjenbryn. Men 
det er også det. Han bliver udskre-
vet, og han når sit fly til Danmark.

Lasse bemærker godt, at han 
trækker lidt på sit ene ben, og der 
er noget i hans krop, som ikke er, 
som det plejer at være. Hans ba-
lance er dårligere, end den plejer, 
og han har svært ved at gå. Men 
han skyder det hen, med at det nok 
er på grund af al den bagage, han 
slæber på til lufthavnen. Når han 
ser tilbage på forløbet i dag, kan 
han dog godt se, at det var mere 
end blot tung bagage.

”Jeg må nok erkende, at jeg var 
i en eller anden form for fornæg-
telse. Jeg skulle jo hjem, og selvom 
der var noget i min krop, der sagde 
alarm, så var det som om, min hjer-
ne ikke ville registrere det som et 
problem, jeg skulle tage hånd om,” 
fortæller Lasse Fogh.

Lasse mellemlander i London, 
hvor de henter ham i en vogn, for 
han har fået sværere ved at gå, 
efterhånden som timerne er gået 
efter faldet i Argentina. Og selvom 
han på det her tidspunkt er over-
bevist om, at hans mor ville sige, at 
han skulle på hospitalet med det 
samme, så fortsætter han sin hjem-
rejse. Det samme gør han, da hen 
nogle timer senere ankommer til 
København og slæber sig op på før-
ste sal til sin brors lejlighed i byen.

Hans 
mor mener 
rigtig nok, at de bør tage på hospi-
talet, og selvom Lasse fortsat ikke 
oplever det som bydende nødven-
digt, så ender de hos vagtlægen 
samme aften, han kommer hjem. 
Vagtlægen mener, det er en virus 
på balancenerven, så han sender 
Lasse hjem.

”På det her tidspunkt er jeg ef-
terhånden også blevet overbevist 
om, at der er mere galt end bare en 
virus på balancenerven, og derfor 
ender vi også med at søge læge 
igen dagen efter. Og så gik det el-
lers stærkt,” siger Lasse Fogh.

Kort tid efter lægebesøget bliver 
Lasse indlagt i isolation, da han har 
været indlagt på et hospital uden 
for Skandinavien kort inden, han 
har opsøgt læge. Man vil være sik-
ker på, at han ikke har en smitsom 
bakterie med sig hjem, som kan 
ende med at gøre andre patienter 
syge. Det ender med en flere må-
neder lang indlæggelse.

Det må ikke fylde, mere end 
det gør
Lægerne ved ikke præcis, hvad der 
gjorde det, men Lasse får konsta-
teret Syringomily, som er en cyste 
eller udposning i rygmarven, der 

Lasse Fogh 
har, før han 
blev kørestols
bruger, løbet 
mange mara
thonløb.
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over tid kan blive så stor, at den 
kan give rygmarvsskader. Man har 
en formodning om, at det kom-
mer af hans meningitisinfektion, 
og Lasse har også spekuleret på, 
om faldet i Argentina har været 
medvirkende til at sætte gang i det. 
Det er dog ikke noget, han er gået 
yderligere ind i for en eventuel 
erstatning. Det er livet for kort til, 
mener han.

”Jeg er et meget positivt menne-
ske, og selvom mit liv er blevet et 
helt andet efter min rygmarvsska-
de, så vil jeg ikke give lov til at lade 
det fylde mere, end det allerede 
gør,” fortæller han.

Og der er ingen tvivl om, at det 
fylder.  På billederne i den bil-
ledbog, Lasse fortæller ud fra, ses 
en dreng, som går og dyrker sport, 
som ethvert andet barn gør det. 
Men den Lasse, der sidder og blad-
rer i bogen, sidder i kørestol og har 
hjælp 24 timer i døgnet. Det har 
han, fordi han også har epilepsi og 

derfor har behov for overvågning 
om natten, ellers ville nætterne 
blive tilbragt uden hjælper i lejlig-
heden.

For mange andre mennesker ville 
sådan en omvæltning i livet have 
knækket dem, men Lasse er ikke 
knækket. Han er glad for sit liv.

Der er dog ingen tvivl om, at det 
har været en svær rejse, hvor han 
har fået god hjælp af folkene på Kli-
nik for Rygmarvsskader i Hornbæk

”Da jeg var indlagt på Rigshospi-
talet kunne jeg ikke sove af bare 
angst for, hvad der skulle ske med 
mig, og hvordan jeg skulle komme 
videre med mit liv. Men da jeg blev 
indlagt på Hornbæk, kom jeg i sam-
me båd som mange andre, og det 
lærte mig, at der også ligger et liv 
efter kørestolen,” fortæller Lasse.

Han var indlagt på Hornbæk i fire 
måneder, hvor man i begyndelsen 
håbede på, at han kunne komme 
ud og blive selvhjulpen, men det 
endte anderledes.

”Det har været allerhårdest, når 
jeg har set min funktionsevne gå 
ned, men jeg synes, jeg er kom-
met ud på den anden side og har 
fået et godt liv. Jeg har altid været 
vant til at kæmpe, og nu skal jeg så 
kæmpe lidt hårdere. Jeg vælger at 
se mulighederne frem for begræns-
ningerne, for hvis man fokuserer 
for meget på at være hårdt ramt, så 
ender man som sortseer, og det er 
ikke godt for noget,” mener han.

Lasse har efter sin indlæggelse 
involveret sig i frivilligt arbejde i 
blandt andet RYK, og han er poli-
tisk aktiv i Radikale Venstre.

Lasse Fogh lader sig så vidt muligt ikke 
begrænse af, at han i dag sidder i køre

stol. Han har altid rejst meget, og det gør 
han fortsat. Her er han fx i Barcelona med 

nogle venner i sommeren 2017.

Lasse Fogh har sat knap
penåle i de byer og lande, 
som han har besøgt.
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BE Consult
Æblehaven 9 • 2680 Solrød Strand

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

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

Bøgh & Helstrup

Bøgh & Helstrup A/S
Dronning Olgas Vej 15A

2000 Frederiksberg C
Tlf.: 3811 3835

Tlf. 3811 3835
www.bhbr.dk

Anlægsgartner
Heino Vistisen A/S

Skovmøllevej 20 • 4700 Næstved

Tel: 5576 1754 • www.heinovistisen.dk



M
ED TEMAET ’GOD tilgængelighed’ ønsker 
Dansk Handicap Forbund at sætte fokus på, 
at det betaler sig at investere i god tilgæn-
gelighed, så alle – uanset handicap – kan 

være med og fungere på lige fod med andre. 
”Faktum er, at god tilgængelighed sætter mennesker 

med handicap fri. Det giver os mulighed for at del-
tage i alle livets forhold, og når vi ser på udviklingen 
i befolkningen i fremtiden, så er investeringer i god 
tilgængelighed den eneste vej frem. Vi bliver ældre 
og ældre, og dermed bliver flere også ramt af fysiske 
funktionsnedsættelser. Derfor er der god økonomi i at 
sikre tilgængeligheden,” siger landsformand i Dansk 
Handicap Forbund Susanne Olsen.

”Hvis vi gør det rigtigt fra starten, behøver det ikke at 
koste mere. Tværtimod,” mener landsformanden.

På landkortet her på siden kan du finde din region og 
se, hvad Dansk Handicapdag 2018 har i støbeskeen til 
dig.

Vel mødt og god dag!

Dansk Handicap Forbund slår lørdag den 17. marts dørene 
op for Dansk Handicapdag 2018. Det sker som altid med en 
række fester med hyggeligt samvær rundt omkring i landet

DANSK HANDICAPDAG 2018

GOD TILGÆNGELIGHED

REGION SYDDANMARK

Dato: 17. marts 2018 kl. 12.00-17.30.

Sted: Arena Syd, Idrætsvej 3, Vamdrup.

 Hovedtaler: Susanne Olsen, landsformand i Dansk 

Handicap Forbund.

Program: : Indmarch, middag med forret og hovedret, lotteri med kaffe/

te og småkager, skrub af-mad med pålægsfad med boller. Citrondren-

gene spiller under hele festen.

Pris: kr. 250 pr. person.

Tilmelding: Bindende tilmelding til egen afdeling senest den 5. 3. Evt. 

specialkost oplyses ved tilmelding. 
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REGION MIDTJYLLAND

Dato: 17. marts kl. 13.00 -18.00.

Sted: Langhøj, Hasselager Centervej 26, 8260 i Viby.

Hovedtaler: Erna Christensen og handicappolitisk ordfø-

rer fra SF Kirsten Normann Andersen. 

Program: Kl. 13.00: Ankomst. Kl. 14.00: Nyt fra Langhøj. Kl.15.00: Taler

Kl. 17.00: Lidt til ganen inden hjemturen.

Pris: Gratis.

Tilmelding: Rikke Kastbjerg på mail k@stbjerg senest den 3. marts.

REGION HOVEDSTADEN, 
BORNHOLM

Dato: 17. marts 2018 kl. 12.30 – 16.30.

Sted: Sagahuset, Sagavej 2, Rønne.

Hovedtaler: John L. Sørensen, næstformand i Dansk Handi-

cap Forbund samt en repræsentant fra Regionskommunen.

Program: Der serveres en to retters menu og kaffe med en 

småkage til. Musik ved Thomas Nyboe samt lotteri. Der er 

tilladt at tage en gæst med. 

Pris: kr. 120 pr. person.

Tilmelding: Senest den. 14. marts 2018 til Lis Schou på tlf. 

20 41 43 04.

REGION SJÆLLAND
Dato: 17. marts kl. 12.30 -18.15.

Sted: Herlufmagle Hallens Cafeteria, Ravns-

trupvej 1, 4160.

Hovedtaler: Claus Bjarne Christensen, for-

mand for bygge- og trafikpolitisk udvalg i 

Dansk Handicap Forbund.

Program: Ankomst, velkomst og faneindmarch. Kl. 13.00: 

To retters menu. Kl. 14.00: Tale. Kl. 14.30: Underholdning. Kl 

17.30: Suppe. Musik ved Johnny ”spillemand” Hansen. 

Pris: kr. 275 pr. person.

Tilmelding: Inge Lise Pedersen tlf. 25 33 32 17.
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Holkebjergvej 54 • 5250 Odense SV 
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Vi kører for det grønne erhverv!
Kørsel med a�aldscontainere, grus og sten

Alex Andersen Ølund A/S

Peder Lykkes Vej 8 
2300 København S

Tlf. 40 60 78 45
www.rt-anlaeg.dk

Kokbjerg 23 • 6000 Kolding
Tlf. 79 41 51 51

www.pema-dk.dk

v/ Glarmester Henning D. Olesen

Alt i Bygnings Glas 
Døgnvagt ved Akut skade

hdo@stofanet.dk • www.hdoglas.dk

Tlf. 40 84 55 79

Tlf. 38 71 83 96
Hyltebjerg Allé 87 • 2720 Vanløse

Violinbygger
Medl. af mesterlauget

Reparation • Nybygning • Køb • Salg
www.violin.dk
violin@mail.dk

 Tlf. 24 24 75 22 • E-mail: marianneholm@holm.mail.dk

Ridefysioterapeut Marianne Holm
Ridefysioterapi i Region Hovedstaden og efter aftale



 JENS BOUETS KLUMME

PERSONDATAFORORDNINGEN – 
VI SKAL BESKYTTE VORES DATA

Palle Simonsens Vej i Gentofte Kommune

I mange år har vi haft en data-
lovgivning, der påbyder os at 
sikre data, og i særdeleshed 
følsomme data. Vi har i Dansk 
Handicap Forbund derfor altid 
sikret os, at både de data, vi 
hoster selv, og det, der hostes 
hos andre, er sikret bedst muligt. 

Imidlertid skærpes kravene hele tiden i takt med, at 
hackere bliver stadigt snedigere, og flere og flere op-
lysninger overgår fra papir til digitale data. Det betyder 
for os, at vi skal redefinere de områder, hvor vi har med 
personfølsomme data at gøre. Det tager tid, og det ko-
ster både arbejdsmæssige ressourcer og penge. 

Arbejdet med at sikre vores personfølsomme data 
kommer til at berøre alle. Vi kommer til at indføre 
nye forretningsgange, processer og brugerinterfaces 
på vores IT-systemer. Da dette er lovgivning og over-

ordnet driftsøkonomi ”på tid”, har inddragelsen af de 
tillidsvalgte været behersket. Det betyder også, at det 
vi kommer frem til, og det vi indfører af nye regler og 
systemer, bliver yderst vanskelige at rette i efterføl-
gende. Vi beder derfor allerede nu om jeres forståelse 
og tålmodighed.

Vi kommer også til at indføre – og måske i særlig 
grad præcisere – forretningsgange, som vi også vil gå 
meget langt for at sikre bliver overholdt. Også her er vi 
glade for og stolte af at have et korps af tillidsvalgte og 
frivillige, der indtil nu har vist sig at være sit ansvar be-
vidst. I forbindelse med hele persondataforordningens 
IT-arbejde får vi også en hel del nye IT-muligheder 
forærende. Nogle af disse muligheder og løsninger har 
været efterspurgt længe, så dem glæder vi os også me-
get til at præsentere for alle.

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

Tidligere socialminister og finansminister Palle Simon-
sen (1933-2014) fra Det Konservative Folkeparti har 
fået sin egen vej i Gentofte.  Palle Simonsen var social-
minister fra 1982-1984 og finansminister fra 1984-
1989. Han havde desuden poster som formand for be-
styrelsen i Socialforskningsinstituttet, formand for Det 
Centrale Handicapråd, og han var formand for Center 
for Ligebehandling af handicappede og Vanførefonden. 

Hele sit liv brændte han for, at mennesker med handi-
cap, eller personer som var socialt udsatte, fik bedre 
levevilkår. Palle Simonsen er opvokset i en embedsbo-
lig på en fattiggård, hvor hans forældre var bestyrerpar. 
På fattiggården mødte han mange spændende menne-
sker, og hele sit liv var han engageret i frivilligt socialt 
arbejde.

I 2009 udgav han en debatbog om de seneste 40 års 
socialpolitik ”Gemt – eller glemt. Alle har ret til at være 
med”. En af hans teser i bogen var, at uanset hvem, 
der har været ved roret på Christiansborg, så har ingen 
gjort noget effektivt for samfundets udsatte, men sat-
set på at tilfredsstille det store middelklasseflertal. I 
bogen gav han udtryk for, at alle var enige om, at men-

nesker med handicap skulle have bedre forhold, men 
det kneb meget med handlinger, og i 2009 syntes han, 
at der var meget lange udsigter til reel ligebehandling 
– ikke mindst på tilgængelighedsområdet. 

Palle Simonsens Vej er kommet i stand i forbindelse 
med en stor modernisering og udbygning af nogle bo- 
og dagtilbud, sociale institutioner og almene boliger 
i Bank-Mikkelsens Vej-området i Vangede i Gentofte 
kommune, og vejen blev indviet i slutningen af 2017. 

Bente Rødsgaard
   

Foto: Frands Havaleschka.
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ALLE KAN DANSE!
Hanne og Bjarne Alstrøm ville gerne danse kørestolsdans. 
Men gang på gang afviste danseskoler parret med be
røringsangste reaktioner på Hannes handicap. I dag har 
Hanne og Bjarne taget kampen op mod stigmatiseringen 
af mennesker med handicap, når det gælder idræt, og de 
forsøger at udbrede kørestolsdans så vidt som muligt. For 
alle kan danse  

D
ET, VILLE DE andre elever 
ikke synes, var særlig rart.” 

Sådan lød beskeden, da 
kørestolsbruger Hanne 

Alstrøm ringede danseskoler op 
og spurgte, om hun og manden, 
Bjarne, måtte danse hos dem. Æg-
teparret havde forinden danset 
kørestolsdans på en danseskole i 
Rødovre, men da skolen lukkede, 
måtte de ud og finde et nyt sted. 
Det viste sig at være mere kompli-
ceret end som så. 

”Vi prøvede i tre år på at finde 
et andet sted at danse. Det kunne 
vi ikke. Ligegyldigt hvem vi rin-
gede til, så sagde de: ’Det var ikke 
lige sagen for dem, og det var 
for pinligt,’ ” fortæller Hanne, der 
dengang blev chokeret over de 
fordomme, der mødte hende i den 
anden ende af røret:

”Første gang var jeg stille, sagde 
’okay’ og lagde på. Anden gang 
sagde jeg: ’Undskyld, tror du, jeg 
savler?’. Og så begyndte jeg at sige 
alt muligt mærkeligt, fordi jeg blev 
lidt irriteret.”

Hos Soffie og Jesper var der 
plads til en kørestol
Heldigvis var der en danseskole, 
der ikke var som de andre. En dag 
var Hanne taget med sine to døtre 
til modeshow i Lyngby Storcenter. 
Her så hun danselærer Soffie Dals-
gaard optræde med sine elever fra 
Soffie Dance Studio. 

Hanne kørte målrettet over til 
Soffie, da modeshowet var færdigt: 

” ’Kan min mand og jeg gå til 
dans hos dig? For det vil vi gerne,’ 
spurgte jeg. Soffie stod lidt, så trak 
hun vejret dybt og sagde: ’Det kan 
du godt, for vi har elevator,’ ” siger 
Hanne og smiler ved tanken om 
danselærerens logistiske tilgang til 
spørgsmålet. 

Kort efter startede Hanne og 
Bjarne til dans hos Soffie og hen-
des mand, Jesper. Her har de dan-
set i 15 år og snakket og grinet lige 
siden. 

”Vi får en helt masse skæg ud 
af det. Det giver os et frirum og 
noget, vi har sammen. Det synes 
jeg, nogle flere skulle komme ud at 
prøve – hvad enten de har ben el-
ler ej,” fortæller Hanne. 

Tårer og guldmedaljer
Netop det at få andre 
ud at prøve, er parret 
meget passionerede 
omkring. De siger 
straks ja hver gang, 
de bliver spurgt, om 
de vil optræde. Ikke 
fordi de selv skal 
vises frem, men for-
di det er vigtigt at 
fortælle, at dans er 
lige så vel for men-
nesker med handicap 
som for alle andre.

”Vi prøver på alle 

mulige måder at udbrede det. Jeg 
tror, der er rigtig mange kørestols-
brugere, der ikke er klar over, man 
kan,” siger Hanne.

En af de kørestolsbrugere, der 
tværtimod godt vidste, hun kunne 
danse, var den dengang blot 7-åri-
ge Celine Houdet. Men da Celines 
mor ikke var af samme overbevis-
ning, måtte Hanne og Bjarne allige-
vel ind i billedet:

”Soffie sagde til os: ’Kan I blive 
længere næste gang? Der kommer 
en lille pige, og hun vil så gerne 
gå til dans, men hendes mor tror 
ikke, man kan. Så kan I ikke vise 
lidt?’ Det ville vi gerne. Og vi var 
knap halvvejs i den første vals, da 
Celines mor, Sussi, forlod lokalet 
i tårer. Hun havde ikke troet, det 
kunne lade sig gøre.” 

Da Celine som 12 årig vandt guld 
ved en international dansekonkur-
rence, var det Hanne og Bjarnes tur 
til at græde. Celine blev et bevis 
på, at ægteparrets mission nytter, 
og at budskabet holder stik: Alle 
kan danse. 

”

Bjarne og Hanne Al
strøm elsker at danse 
sammen. Privatfoto. 

HANDICAP NYT 1 - 2018   •   21

 DANSAf Marie Skadhauge, journaliststuderende



B
AGGRUNDEN FOR RAP
PORTEN er statistikker, 
som viser, at andelen af 
mennesker med handicap 

i beskæftigelse i årevis har ligget 
konstant omkring 30 procentpoint 
under andelen af mennesker uden 
handicap, som er i beskæftigelse.  
Dansk Handicap Forbund identifi-
cerede i en forundersøgelse i 2015, 
tre overordnede barrierer: de fysi-
ske, de mentale og de strukturelle. 
Sidstnævnte barrierer dækker over 
alle de regler og det bureaukrati, 
som arbejdsgivere oplever i forbin-
delse med ansættelsen af menne-
sker med handicap.

Denne forundersøgelse dannede 
grundlaget for rapporten ’Fjern 
barriererne’, som Dansk Handicap 
Forbund med støtte fra statens 
satspuljemidler udgav i januar 
2018.

Rapporten har bekræftet de 
konklusioner, som kom frem i for-
undersøgelsen, men der er kom-
met flere nuancer, og et par over-
raskelser, ud af de to års arbejde, 
mener projektkoordinator i Dansk 
Handicap Forbund Katrine Ibsen 

Larsen, som har været tovholder på 
projektet i den sidste fase.

”Vi er blevet bekræftet i, at de 
barrierer, vi tidligere har identifi-
ceret, findes, og det er selvfølgelig 
rart, for så har forbundets politikere 
noget at arbejde videre med. Sam-
tidig er jeg dog blevet overrasket 
over den store uvidenhed, der fin-
des hos arbejdsgiverne på det her 
område,” siger Katrine Ibsen Larsen 
med henvisning til, at kun 33 pro-
cent af de virksomheder, der har 
bidraget til rapporten, i ’høj eller 
nogen grad’ kender til de kompen-
serende støtteordninger, der findes 
i forbindelse med ansættelsen af 
mennesker med handicap.

”Det er et problem, da knap halv-
delen af virksomhederne samtidig 
vurderer, at netop de kompense-
rende ordninger er afgørende for, 
at de ansætter mennesker med 
handicap,” konstaterer Katrine Ib-
sen Larsen.

Tager udgangspunkt i ar-
bejdsgiverne
Projektet ’Fjern barriererne’ har 
haft som mål først og fremmest at 

se på arbejdsgiverne, da tidligere 
undersøgelser og projekter primært 
har haft fokus på den arbejds-
søgende og de oplevelser, han 
eller hun har haft. Og netop det 
udgangspunkt giver et nyt perspek-
tiv på problemstillingen, som kan 
være med til endelig at rykke ved 

ARBEJDSGIVERE VED 
GENERELT FOR LIDT OM 
STØTTEMULIGHEDER
I efteråret 2015 modtog Dansk Handicap Forbund penge 
fra satspuljemidlerne til at undersøge, hvilke barrierer, der 
forhindrer, at mennesker med handicap får foden inden 
for på arbejdsmarkedet. Den endelige rapport ”Fjern barri
ererne” udkom i januar, og Handicapnyt har taget en snak 
med projektkoordinator Katrine Ibsen Larsen om de vigtig
ste konklusioner
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statistikken, mener landsformand i 
Dansk Handicap Forbund Susanne 
Olsen.

”For os betyder det meget at bli-
ve klogere på, hvad arbejdsgiverne 
oplever af barrierer for at ansætte 
mennesker med handicap. Gen-
nem mange års arbejde kender vi 

jo mange af de udfordringer, vores 
medlemmer oplever i forbindelse 
med jobsøgningen, og de sidste 
par års arbejde med projekt ’Fjern 
barriererne’ har givet os ny viden, 
som vi allerede nu arbejder på at 
omsætte til nye initiativer til glæde 
for vores medlemmer,” siger lands-

formanden.

Fordomme fylder fortsat 
meget
Arbejdet med ’Fjern barriererne’ 
har desuden blotlagt en udfor-
dring, som kan være svær at få 
frem. Nemlig at fordommene og 
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uvidenheden omkring, hvad man 
som arbejdsgiver kan tillade sig i 
forbindelse med ansættelsen af en 
person med et handicap.

En af de udfordringer er omkring 
forskelsbehandlingsloven, som er 
sat i verden, for at mennesker med 
handicap ikke fyres uretmæssigt 
alene på grund af deres handicap. 
Her har det vist sig, at arbejdsgi-
verne oplever lovgivningen mere 
problematisk, end den rent faktisk 
er, mener projektkoordinator Ka-
trine Ibsen Larsen.

”Arbejdsgiverne ser ud til at op-
leve ligebehandlingsloven som en 
større barriere, end den behøver at 
være. Når vi kigger i statistikkerne 
over, hvor mange afgørelser, der 
er faldet, hvor arbejdsgiverne er 
blevet pålagt fx en erstatning for 
en uberettiget fyring på grund af 
et handicap, så taler de ikke for, at 
arbejdsgiverne skal være bange for 
at kunne komme af med en med-
arbejder med handicap, hvis der er 
en faglig og saglig begrundelse,” 
siger Katrine Ibsen Larsen.

Hun mener, at netop forestil-
lingerne omkring forskelsbehand-
lingsloven er et udtryk for nogle 
af de fordomme, som lever på ar-
bejdsmarkedet omkring mennesker 
med handicap.

”Vi kan se, at arbejdsgivere i 
mange tilfælde er meget i tvivl om, 
hvordan de skal håndtere ansæt-
telsen af mennesker med handicap. 
Både på det helt personlige plan 
i forhold til, hvad man kan tillade 
sig at spørge medarbejderen om, 
og på et højere plan omkring love, 
regler og tilskud. Det er en stor 
udfordring,” siger Katrine Ibsen Lar-
sen, og forstsætter.

”De barrierer, vi ser, er i høj grad 
bundet op på, at arbejdsgivere og 
potentielle medarbejdere med 
handicap sjældent mødes, så 
tvivlsspørgsmål kan blive afmysti-
ficeret. Det kan vi blandt andet se 
ved, at arbejdsgivere, som har er-
faring med at ansætte mennesker 

med handicap, generelt set har 
langt færre forbehold i forhold til 
at ansætte andre med handicap,” 
siger hun.

Og hun bakkes op af landsfor-
mand Susanne Olsen.

”Vi er helt almindelige menne-
sker. Nogle af os har nogle udfor-
dringer, som vi skal og kan blive 

kompenseret for. Når vi bliver det, 
så fungerer vi fuldstændigt som 
alle andre medarbejdere. Det skal 
arbejdsgiverne huske, og det skal 
vi blive bedre til at gøre opmærk-
som på,” siger hun.

Hele rapporten ’Fjern barriererne’ 
kan læses på Dansk Handicap For-
bunds hjemmeside.

Fra venstre ses Katrine 
Ibsen Larsen og Line 

Nykjær Johansen. Foto. 
Mads Stampe.
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DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

FEBRUAR 2018

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

ASSENS

Tirsdag den 20. februar kl. 19.00: Foredrag. ’Jylland mellem 
tvende have’ skrevet af H. C. Andersen. Den tur på 1200 km. 
tog Gunner Jensen på cykel i 2013, og det kommer han og 
fortæller om.

Tirsdag den 3. april kl. 19.45: Generalforsamling i Vestfyns 
Ferieklub. Der serveres smørrebrød kl. 19. Tilmelding til Lene 
Hansen, tlf. 24 66 56 88 eller mail: rejselene56@gmail.com. 

Til arrangementer er det muligt at købe øl, vand og kaffe til 
lave priser. Arrangementerne foregår på Stadionvej 10, 5610 
Assens, med mindre andet er nævnt.

BORNHOLM

Lørdag den 17. februar kl. 13.00-16.30: Ordinær general
forsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til diskus
sion skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før. Ef
ter generalforsamlingen er der banko om medbragte pakker 
til kr. 25. Foreningen er vært med kaffe og kage. Tilmelding 
senest den 14. 2.

Lørdag den 17. marts kl. 12.30-16.30: Dansk Handicapdag. 
Læs mere på side 17. Tilmelding senest den 14. 2.

Onsdag den 9. maj kl. 17.30 på Hotel Balka Strand: Hygge

aften med to retters mad og en genstand samt kaffe. Pris kr. 
190. Der arrangeres kørsel. Tilmelding senest lørdag den 4. 5 
til Bjarne Egelykke, tlf. 29 72 39 97 eller Lis Schou, tlf. 20 41 
43 04.

Alle arrangementer afholdes i Sagahuset, Rønne. Tilmeldin
ger skal ske til Lis Schou, tlf. 20 41 43 04 mellem kl. 10 og 13.

FREDERIKSHAVN/SÆBY

Torsdage den 1. og 15. marts og 5. og 19. april og 3. maj: 
Bankospil.

Onsdag den 28. marts: Bankospil. 

Alle bankospil foregår kl 19.00 på Ingerborghus, Frederikshavn.

FREDERIKSSUND/HALSNÆS

Onsdag den 14. marts kl.15.30-20.00 i Aktivitetshuset 
Paraplyen, Multisalen: Dansk Handicapdag. Velkomst ved 
tidligere borgmester Helge Friis. Hovedtaler: Landsformand 
Susanne Olsen. Program: Kaffe/te med kringle, festbuffet, 
lotteri og underholdning. Pris for medlemmer kr. 100, ikke
medlemmer kr. 150. Bindende tilmelding og betaling senest 
den 1. 3. Husk at oplyse om allergier og diabetes og størrel
sen på din kørestol af hensyn til bordopstilling. Tilmelding 

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE EMAIL ADRESSER:

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicapnyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: fk@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

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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DET SKER I DHF 

til Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38 / 24 83 37 77.

Onsdag den 11. april kl. 18.30-22.00: Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, 
skal være formand i hænde senest den 28. 3. Husk fore
visning af betalt kontingent. Der sælges også lotteri, husk 
pakke. Tilmelding senest den 30. 3.

Onsdag den 9. maj kl. 18.30-22.00: Sæsonafslutning. Bol
ler og kaffe/te serveres. Der vil være lotteri så husk pakke. 
Tilmelding senest den 4. 5. Husk at oplyse om evt. sukker
syge ved tilmelding.

Arrangementer foregår på Fritidscentret, Multisalen, Jern
banegade 2, 3300 Frederiksværk, med mindre andet er 
nævnt. Husk en lille pakke til lotteriet. Tilmelding til Anna 
Marie, tlf. 26 18 38 46 (bedst efter kl. 17.00) eller Erling, tlf. 
25 12 69 87. 

FURESØ – ALLERØD – BALLERUP – 

HØRSHOLM – RUDERSDAL

Mandag den 12. marts kl. 17.00-21.00 i Huset Venture, 
Telegrafvej 4, 2750 Ballerup: Generalforsamling. Vi starter 
med rundvisning i Huset Venture. Derefter aftensmad til 
alle tilmeldte. Generalforsamling iflg. vedtægterne derefter.

HADERSLEV

Tirsdage den 20. februar og 6. og 20. marts: Lotto.

Tirsdag den 27. februar: Handicappolitik med Karina Ads
bøl, mf.

Tirsdag den 13. marts: Harmonika Banditterne.

Tirsdag den 27. marts: Parasollen. Lene Margård Petersen.

Tirsdag den 3. april kl. 18.30: Generalforsamling. Dagsor
den iflg. vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde 
senest otte dage før.

Alle arrangementer afholdes på Hiort Lorenzensvej 67, 
6100 Haderslev kl. 19.0021.30, med mindre andet er 
nævnt. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Ring 60 62 59 
13 mellem kl. 16 og 17, hvis du ønsker kørsel. Alle aftner er 
inkl. kaffe og brød, kr. 25. Entre for ikkemedlemmer kr. 40. 
Kontakt Etti Bramsen Kjær, Erlevvej 185, 6100 Haderslev, tlf. 
40 15 29 43.

HALS

Torsdag den 8. marts kl. 18.00 i Enggaardens Fælleslokaler, 
Pastor Nielsens Vej 1. 9370 Hals: General forsamling i DHF 
Hals afdeling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Tilmelding til 
spisning på tlf. 22 96 93 80 senest 5.3.

HIMMERLAND

Onsdag den 7. marts kl 19.00 i Aktivitetscenteret Bymidten 
15, Års: Generalforsamling. Forslag skal være formanden i 
hænde senest otte dage før. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Tilmelding til mad kl. 18 nødvendig senest den 1. 3. til 
Ninna, tlf. 22 67 31 16, mail: ninnah@yahoo.dk. 

HORSENS

Torsdag den 8. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsor
den iflg. vedtægterne. Tilmelding nødvendig.

Lørdag den 17. marts: Dansk Handicapdag i Århus.

Torsdag den 22. april kl. 18.00: Fællesspisning og med
lemsmøde. Tilmelding nødvendig.

Alle arrangementer foregår på Sundtoppen, Langmarksvej 
86, Horsens, med mindre andet er nævnt. Medbring selv 
drikkevarer til arrangementer med spisning.

KORSØR-SKÆLSKØR

Lørdag den 17. marts kl. 12.30-18.15 i Herlufmaglehallen: 
Dansk Handicapdag. Læs mere på side 17. Pris kr. 275 pr. 
deltager ekskl. Transport. Tilmelding senest den 6. 3.

Mandag den 23. april kl. 18.00-21.30: Generalforsamling. 
Vi starter med tre stk. finere smørrebrød. Drikkevarer købes 
ved siden af. Generalforsamling starter kl. 19. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde senest otte 
dage før. Efter generalforsamlingen serveres kaffe/te og en 
ostemad. Der sælges lotteri med fine præmier. Fællestransport 
til og fra Teglværksparken arrangeres. Tilmelding nødvendig 
senest den 15. 4. Pris annonceres i lokalblad nr. 1 2018.

Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, med 
mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer skal 
ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kirsten Røn
hoff Hansen, tlf. 58 19 60 79. 

KØBENHAVN

Tirsdag den 20. marts kl. 18.30-21.30 på Handicapcenter 
København, Thoravej 29, 2400 København NV: Generalfor
samling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Generalforsamling 
starter kl. 18.30. Efter generalforsamling serveres let anret
ning. Tilmelding kræves forud, hvis man spiser med. Efter 
maden kommer socialborgmester Mia Nygaard og taler med 
os om et aktuelt handicappolitisk emne. Alle medlemmer 
er velkomne. Tilmelding til Sven, tlf. 38 34 06 61, email: 
sven@kak.dk senest den 13. 3.

KØGE / ROSKILDE

Onsdag den 21. februar på Møllebo, Nørre Boulevard 101, 
4600 Køge: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægter
ne. Forslag skal være formanden i hænde senest otte dage 
før. Starter med aftensmad, derefter generalforsamling. Det 
er gratis. Tilmelding til formanden senest den 14. 2.

ODENSE

Torsdag den 1. marts: Musikalsk underholdning af Ibjerg
spillemændene. Tilmelding senest den 26. 2.

Lørdag den 17. marts: Dansk Handicapdag i regionen. Læs 
mere på side 17.

Torsdag den 22. marts kl. 19.30 på Tarup Gamle Præste
gård: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Spis
ning kl. 18 til kr. 75. Nødvendigt med tilmelding til spisning 
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senest den 19. 3. til Annette.

Torsdag den 5. april kl. 18.00-21.45: Bankospil med spon
sorerede gevinster. Tilmelding senest den 28. 3.

Tilmelding er nødvendig. Tilmelding er bindende og skal 
ske senest mandagen før et arrangement til Susanne og 
Jørn, tlf. 61 34 35 75 / 30 13 85 95, eller Annette, tlf. 30 25 
22 71. Der vil blive afkrævet betaling for udeblivelse uden 
grund. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et handicap og 
bor i Odense Kommune. Egenbetaling kr. 43 tur/retur.

ODSHERRED

Torsdag den 10. april kl. 18.00-22.00 på Højby Sø, Ellinge
bjergvej 1, 4573 Højby: Generalforsamling. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. Kl. 18 serveres smørrebrød. Drikkevarer for 
egen regning. Kaffe og oplæg efter generalforsamling. Bor
gerrådgiver Louise Hare Stidsen fortæller om sit arbejde 
og mulighederne for at gøre brug af en borgerrådgiver, når 
man har et handicap. Landsformanden vil fortælle om han
dicappolitiske ønsker og udfordringer. Tilmelding senest 
den 25. 3.

Lørdag den 17. marts kl. 12.30-18.15 i Herlufmaglehallen, 
Ravnstrupvej 1, 4573 Højby: Dansk Handicapdag. Læs mere 
på side 17. Tilmelding senest den 1. 3 til Lene.

Tilmeldinger til arrangement skal ske til Lena, lena. 
nielsen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Peter, ptl@nyka.dk, 
tlf. 29 84 12 34, med mindre andet er nævnt.

RØDOVRE

Torsdag den 22. marts på Medelbyvej 6, Rødovre: General
forsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne.

 Torsdag den 5. april på Ørbygård: Bankospil.

 Tirsdag den 24. april kl. 17.00-21.00: Aftentur til stran
den. Kun for medlemmer. Tilmelding til Tove, tlf. 26 93 79 89 
senest den 15. 4.

SILKEBORG

Onsdage den 28. februar og den 14. marts: Klubaften.

Onsdag den 4. april kl. 19.30-21.00 på Marienlund Pleje
center, Sanatorievej 40, 8600 Silkeborg: Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne.

SKAGEN

Mandage den 26. februar og 12., 19. og 26. marts og 9., 
16., 23. og 30. april og 7. og 14. maj kl. 14.00-16.30: Man
dagsklub.

Tirsdage den 1. og 15. marts og 5. og 19. april og 3. maj kl. 
19.00-22.00: Bankospil.

Onsdag den 7. marts kl. 18.00-22.00: Generalforsamling. 
Spisning fra kl. 1819. Tilmelding til spisning senest den 1. 
3. Øl og vand kan købes.

Fredag den 9. marts kl. 13.00-16.00: 25 års jubilæumsre
ception for bestyrelsesmedlem Anne Marie. Der vil være lidt 
godt til ganen og maven.

Søndag den 18. marts kl. 10.00-16.00: Loppemarked. Der 
kommer 11 loppesælgere, som har lejet sig ind med mange 
forskellige ting.

Torsdag den 22. marts kl. 19.30-23.00: Danseaften. Pris 
kr. 70.

Tirsdag den 24. april kl. 14.00-16.00: Damernes Butik 
kommer og viser kollektionen. Stort udvalg. Kaffe og kage 
kan købes for kr. 20.

Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rul
lepølse og ost. 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 5 dage før på tlf. 
20 86 45 54.

SKIVE – VIBORG

Tirsdag den 13. marts kl. 19.30 på Aktivitetscenteret Ods
gårdsvej 15 A: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtæg
terne. Fællesspisning fra kl. 1819. Pris kr. 100 for biksemad 
inkl. en øl eller vand. Ikkemedlemmer kr. 125. Tilmelding 
til spisning senest den 6. 3.

Lørdag den 17. marts: Dansk Handicapdag. Læs mere på 
side 17. Tilmelding nødvendig.

Tirsdag den 10. april kl. 13.00: Besøg på Tange Sø og 
museum. Vi kører fra Aktivitetscenteret Odsgårdvej 15 A kl. 
14 i private biler. På vej hjem spiser vi på Kongebuffeten i 
Viborg. Pris kr. 230 for medlemmer, kr. 260 for ikkemedlem
mer. Tilmelding nødvendig.

Tilmeldinger skal ske til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31, 
med mindre andet er nævnt.  

SLAGELSE / SORØ

Mandag den 5. marts: Generalforsamling. Dagsorden iflg. 
vedtægter.

Lørdag den 17. marts i Herlufmaglehallen: Dansk Handi
capdag. Læs mere på side 17.

Mandag den 9. april i Kongehavecenteret: Syng medaften.

Lørdag den 7. maj i Kongehavecenteret: Banko med spisning.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at lave ændringer og 
aflysning ved for få tilmeldte. Bindende til og afmelding til 
Aase, tlf. 26 21 70 02 eller Susanne, tlf. 29 33 07 35. 

STEVNS-FAXE

Lørdag den 24. februar kl. 12.30-16.00: Vinterfest. Pris kr. 
200,kr. Tilmelding senest den 19.2.

Onsdag den 14. marts kl. 18.30-21.00 i Kantinen på 
Stevnshøj, Stevnshøjvej 99, 4660 St. Heddinge: Generalfor
samling. Afdelingen er vært med smørrebrød, kaffe og kør
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VESTEGNEN
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Handicap-nyt – husk at bruge hjemmesiden
På redaktionen vil vi så gerne informere og formidle så meget til læserne 
som muligt. Derfor vil vi som noget nyt opfordre læserne til at gå ind på 
hjemmesiden og læse fx publikationer, nyheder osv. Handicapnyt udkom
mer fem gange om året, der kommer et nyhedsbrev en gang om ugen, og to 
gange om året udsender Social – og arbejdsmarkedspolitisk Udvalg (SAPU) 
og Bygge og Trafikpolitisk udvalg (BTPU) et nyhedsbrev. Så husk at følge 
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DET SKER I DHF 
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Amputationskredsen (AK) har igen et blad, de første to 
numre kom inden årsskiftet, og planen er fire årlige bla
de. I bladet kan kredsens medlemmer og andre læsere 
holde sig opdaterede på aktiviteter og gode råd, læse 
små personhistorier og tip til hverdagen. Vi håber at få 
bladet på vores hjemmeside, men har du lyst at mod
tage det, så kontakt hovedkontoret på 39 29 35 55 og 
fortæl, du gerne vil registreres i Amputationskredsen.

I år kan du møde AK på Health & Rehabmessen i Bella 
Centret midt i maj, og den 17. marts holder vi trænings
dag på Djursland. 14. april og 6. maj inviterer vi til fore
drag og erfaringsudveksling hhv. et sted på Sjælland 
og i Aarhus. Alle er velkomne. Vores medlemmer har 
fortrinsadgang og får tilskud til kørsel.

Se mere i bladet og på hjemmesiden: https://danskhan
dicapforbund.dk/da/omforbundet/organisation/special
kredse/amputationskredsen/

 her vil du også snart finde en oversigt over vores kon
taktpersoner.

På bestyrelsens vegne

Solveig Hansen

Nyt fra Amputations-
kredsen
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Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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AMSTERDAM, HOLLAND
27. april – 2. maj

-

 

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre 

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

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

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

fortalte, at han fik ideen ved at kigge på arbejdet i nabo-

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT 

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

sidespejle. El-p-skive. Fjernbetjent bagklap. Dinitrol be-

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

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

 

 Spanien/Tenerife

 11.-18. marts 2018

Vestfyns Ferieklub arrangerer ferierejse. Vi skal bo på Ho
tel MarySol i standardlejligheder. Hjælpemidler kan lejes 
ved hotellet.

Pris inkl. alle afgifter og skatter, samt en udflugt, halv
pension, transfer fra og til lufthavn: kr. 8.500.

Der er frivillige ulønnede hjælpere med, og vi har altid 
en assistent eller en sygeplejerske med på rejserne. Man 
skal selv sørge for transport til og fra afrejsestederne, fly
rejser er fra Billund.

For nærmere oplysninger ring gerne til formand for Vest
fyns Ferieklub Lene Hansen, tlf. 24 66 56 88 eller mail: 
rejselene56@gmail.com. Vores hjemmeside er www.handi
capgrupperejser.dk.

 Danmark/Bornholm

 22.-27. maj

Vestfyns Ferieklub arrangerer ferierejse. Vi skal bo Hotel 
Balka Strand. Vi kører i en moderne liftbus fra Bergholdt i 
Odense. Da vi har bussen med os hele ugen, skal vi rundt 
og se og opleve den skønne ø.

Pris inkl. udflugter, halvpension samt alle afgifter og 
skatter: kr. 6.300.

Der er frivillige ulønnede hjælpere med, og vi har altid 
en assistent eller en sygeplejerske med på rejserne. Man 
skal selv sørge for transport til og fra afrejsestederne, fly
rejser er fra Billund.

For nærmere oplysninger ring gerne til formand for Vest
fyns Ferieklub Lene Hansen, tlf. 24 66 56 88 eller

mail: rejselene56@gmail.com. Vores hjemmeside er 
www.handicapgrupperejser.dk.

 
Tyskland/Goslar

9.-14. juni 2018

Københavns afdelingens sommertur går i år til Goslar i 
Harzen i Tyskland. Vi skal bo på hotel, Schwiecheldthaus 
midt i byen.

Afrejse den 9. juni fra København. Vi returnerer til samme 
sted den 14. juni. Reserver allerede dagene nu, eller meld 
dig til hos Sven, tlf. 38 34 06 61. Vi kører naturligvis med 
vores ”egen” chauffør Ulla og liftbussen fra De Grønne 
Busser. 

Prisen bliver kr. 6.500 i delt dobbeltværelse. Det er også 
muligt at få enkeltværelse mod en merbetaling på kr. 
1.000. 

Du er naturligvis meget velkommen til at stille spørgsmål 
om turen. Ring bare til Sven.

Der en meget at se på i og omkring Goslar. Bl.a. Unescos 
verdensarv i Harzen. En nærmere gennemgang af turen 
kommer i næste afdelingsblad.

REJSER

Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 
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med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

Fiat Qubo, 1. reg. nov. 2012. 1,3 MJT 

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

sidespejle. El-p-skive. Fjernbetjent bagklap. Dinitrol be-

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

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

Danmark/Blåvandshuk, Oksbøl

12.-17. august 2018

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer ferierejse. Seks dage 
med halvpension.

Pris kr. 5.125 pr. deltager. Tillæg for eneværelse kr. 795. 
Endvidere mulighed for afbudsforsikring til kr. 359 i dob
belt vær. samt kr. 414 i eneværelse.

Rejsen foregår med liftbus. Begrænset antal kørestols
brugere kan deltage. 

Der vil være fælles hjælpere med.

Har det din interesse, eller ønsker du yderligere oplys
ninger, så kontakt snarest og senest 15. maj 2018 Kirsten 
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79.

Program kan rekvireres.

Grækenland/Kreta

25. august-1. september

Vestfyns Ferieklub arrangerer. Vi skal bo på Hotel Eria Re
sort , som er et lille hyggeligt handicapegnet hotel, hvor 
vi har lejet alle værelserne.

Pris inkl. alle afgifter og skatter, samt en udflugt, halv
pension, transfer fra og til lufthavn: kr. 7.600.

Der er frivillige ulønnede hjælpere med, og vi har altid 
en assistent eller en sygeplejerske med på rejserne. Man 
skal selv sørge for transport til og fra afrejsestederne, fly
rejser er fra Billund.

For nærmere oplysninger ring gerne til formand for Vest
fyns Ferieklub Lene Hansen, tlf. 24 66 56 88 eller

mail: rejselene56@gmail.com. Vores hjemmeside er 
www.handicapgrupperejser.dk.

Cypern

24. september-1. oktober 2018

Vestfyns Ferieklub arrangerer ferierejse. Vi skal bo på 
Sundwing Resort Sandy Bay, se evt. hotel på Spies' hjem
meside. Det er et stort dejligt hotel med dejlige lejlighe
der. Der kan lejes hjælpemidler.

Pris inkl. alle afgifter og skatter, samt en udflugt, halv
pension, transfer fra og til lufthavn: kr. 9.200.

Der er frivillige ulønnede hjælpere med, og vi har altid 
en assistent eller en sygeplejerske med på rejserne. Man 
skal selv sørge for transport til og fra afrejsestederne, fly
rejser er fra Billund.

For nærmere oplysninger ring gerne til formand for Vest
fyns Ferieklub Lene Hansen, tlf. 24 66 56 88 eller

mail: rejselene56@gmail.com. Vores hjemmeside er 
www.handicapgrupperejser.dk.
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INDMELDINGSKORT

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

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

Navn: 
 
Adresse: 
 
Postnr./By  
 
Fødselsdato: (dag) (måned) (år)
 
Kommune:  
 
Telefon:

E-mail:

Sæt kryds, hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk 

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra. 

 

  Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år) 
Oplys venligst barnets fødselsår og navn: 
  
Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) 
RYK (rygmarvsskadede)

  Amputationskredsen  
    

(underskrift af det nye medlem)

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 2018
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁

✁

BRUG VISO 

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

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

FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

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

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

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ 
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
Email: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk

DUKH informerer og rådgiver borgere og myndig heder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende 
og handicaporganisationer.

RÅDGIVNING

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. 

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisid
derhjælp eller lignende, står et team af kompetente medar
bejdere  frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig. 

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam 
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@danskhandi
capforbund.dk.
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Vesterbro 18 • 9000 Ålborg • Tlf. 70 10 71 60 • www.learn2lead.dk

Learn2Lead

FLYTTEFIRMAET 
LARSEN & CO. APS 

Fabriksvej 6 
4200 Slagelse

Tlf. 20 95 65 15

Specialister 

 

NYLANDSVEJ 15 
9000 AALBORG  

TLF. 9812 3044 
FAX. 9812 2482 

CVR NR. 28489676
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WWW.FRANDSEN-SONDERGAAR

OVE MØLLER 
PETER GASBERG 
TORBEN B. NIELSEN  
KRISTOFFER JØRGENSEN 
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Vi skal dele vores viden

D
ET ER ET spørgsmål om 
at engagere sig. Når du 
får lidt, deler du med de 
andre, og så kommer alle 

fremad.”
Ordene kommer fra Robert Se-

kandi, der er formand for Spinal 
Injured Association (SIA), som er 
foreningen af rygmarvsskadede i 
Uganda. Deres fornemste opgave 
er at besøge og rådgive folk, når de 
kommer til skade. Der er nærmest 
ingen rehabilitering eller professio-
nel hjælp til at lære at klare sig.

”Først, når de kommer til hospita-
let, tror de, at de vil gå herfra. Når 
det går op for dem, at det ikke sker, 
mister de modet. Der er ikke meget 
respekt for mennesker med handi-
cap her i landet, og derfor kan de 
slet ikke overskue det. Førhen var 
der mange, der kun holdt tre-fire 
uger. Vi kan forklare en masse om, 
hvordan de skal gøre tingene, og så 
er der også mange, der får et håb 
bare ved at se, hvad vi andre trods 
alt kan.”

Et fatalt møde med en last-
bil
Vi aftaler med Robert Sekandi at 
tage på besøg hos nogle af SIA’s 
medlemmer for at høre deres hi-
storier. Den første, vi møder, er Ro-
bert Ochienootiim.  ”Lastbilen trak 
ind til siden, så vi kunne overhale. 
Det var en smal landevej. Men 
mens vi var ved at passere, trak 
lastbilen ud midt på vejen 
igen og ramte vores bil. 
Jeg var passager, så min 
dør blev smadret. Og så 
kørte vi i grøften.” Han 
holder en kort pause 
og fortsætter: ”Jeg tror, 
at det var med vilje. 
Vi havde kørt bag ham 
længe og forsøgt at 
overhale, jeg tror, at 
det havde irriteret ham. 
Der var ingen grund til 
det ,” fortæller han.

Robert Ochienootiim ser 
utrolig venlig ud. Han ligger 
i sin seng med armen under 

hovedet og smiler og er tydeligt 
glad for besøget. Han taler engelsk 
med den typiske afrikanske ac-
cent og med en basstemme, der er 
forbavsende dyb i forhold til hans 
lille statur. Der er vinduer åbne i 
begge ender af det lille rum, så der 
kan komme lidt luft ind, for det er 
godt lummert på trods af, at det er 
regntid. 

”Jeg fik både liggesår, blærebe-
tændelse og noget med nyrerne 
under min indlæggelse. Sygeple-
jerskerne var ikke uddannede til 
at tage sig af mig, og så vil de hel-
lere lade være med at gøre noget 
end at lave fejl. Min kone er meget 
bedre til det.”

Roberts kone kommer i det sam-
me hjem fra sit arbejde i forsvars-
ministeriet, hvor hun har en sekre-
tærstilling. Det er ikke en høj løn at 
forsørge hele familien for, og huset 
er virkelig trangt til dem og deres 
to børn samt de to niecer, der også 
bor her, fordi de går 
i skole i 
byen. 

I Uganda er det foreningen af rygmarvsskadede,  
der står for rådgivning efter en ulykke

”

Robert Ochienootiim er 
sengeliggende og helt alene 

om dagen.

Robert Sekandi, formand for SIA, 
tager ud og besøger folk, og han 

indgyder håb.
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Men det ser ud til at gå, og Roberts 
kone er også i højt humør. 

Robert kommer kun udenfor et 
par gange om måneden. Ellers lig-
ger han altid i sin seng, og når bør-

nene er i skole, og hans kone på 
arbejde, er han alene i huset. 

Selv om der er naboer, kal-
der han ikke på dem, hvis 

han skal bruge hjælp, 
for han er bange for 

at blive hørt fra ve-
jen og røvet. 

Til sidst i vores 
samtale spørger 
han, om jeg har 
bil. Han kørte selv 
rally i sine unge 
dage. Da han hø-
rer, at jeg har lift 

og selv kan køre, 
kommenterer han 

det ikke. Han sukker 
bare og kigger drøm-

mende frem for sig.

Landmand med brækket ryg 
Næste dag kører vi østpå. Turen 
tager tre timer, og på vejen spræn-
ger det ene bagdæk med et højt 
smæld, der får nogle kvinder i vej-
siden til at kaste deres cykler fra 
sig og flygte i alle retninger. Tayo-
leke Yekoyas er landmand, og da 
vi når frem til hans hus, er der helt 
stille og meget meget grønt. 

”Jeg kørte galt og brækkede 
ryggen. Da jeg var på hospitalet, 
tænkte jeg bare på at dø, men Ro-
bert Sekandi kom og hjalp med at 
finde en kørestol og lærte mig at 
bruge den.”

Sidste år mødte han den lokale 
afdeling af SIA for første gang.

”Jeg græd, da jeg så dem, for 
sådan opfattede jeg ikke mig selv. 
Men de sagde: ’Vi er ligesom dig’. 
Og de har lært mig, hvordan jeg 
kan leve med min skade og mit 
handicap.”

Tayoleke byder på jackfruit og 

nødder. Der er mange slags afgrø-
der på farmen, og han sælger til 
folk, der kommer forbi. Han har 
ni børn, og den største udgift er 
børnenes skolegang. Han kan ikke 
selv klare høsten, men får hjælp af 
andre, som han betaler med en del 
af afgrøderne. Før vi kører igen, vi-
ser han os, hvor han plejer at sidde 
og nyde sit sted. En lille skyggefuld 
plads mellem træerne med udsigt 
over markerne.  

Lastbilulykke medførte en 
brækket ryg
Geoffrey Wakulire brækkede ryg-
gen, da et dæk på hans lastbil 
sprang, og de kørte i grøften. Nu 
bor han hos sin søster, og han sid-
der udenfor huset og venter på os. 
Huset ligger under vejens niveau, 
og der kommer tre kvinder og løf-
ter mig og min kørestol en meter 
ned i gården. De griner højt, da 
jeg roser dem for, at de er stærke, 

Tayoleke Yekoyas er land
mand og nyder en særlig 
plet på sin grund.
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mens Geoffrey viser, hvordan han 
løfter sig op. Han er en stærk fyr og 
spiller også kørestolsbasket. Pro-
blemet er at komme med bussen. 
De vil ikke altid tage kørestole med 
og vil have ekstra for det. 

Geoffrey har haft sin rygmarvs-
skade i to år. Hans kone forlod ham 
kort efter ulykken, og han og hans 
tre børn har ikke set hende siden. 
Den historie hører vi flere gange. 
Der er ikke altid overskud til at 
have en ægtefælle med et handi-
cap. Hans øjne bliver våde, mens 
han fortæller, og vi tager en lille 
pause. 

Jeg spørger, om han ikke var 
forsikret, men det bruger man ikke 
meget i Uganda, ligesom der ikke 
er nogen understøttelse fra det 
offentlige. I stedet laver han klad-
dehæfter til skolebørn. Han køber 
papir, får det skåret til, laver selv et 
omslag og limer det sammen. Han 
kan lave 30 om dagen, og de koster 
fire kroner stykket, men salget er 
vist ikke ligefrem forrygende. 

 

SIA står for Spinal Injured As

sociation, som er foreningen af 

rygmarvsskadede i Uganda. SIA 

blev startet op i 2001, fordi 

rehabilitering og rådgivning til 

nytilskadekomne næsten ikke 

er eksisterende. Derfor er en af 

de vigtigste opgaver at besøge 

patienter under indlæggelse, 

skabe netværk og lave kurser. 

Alt er frivilligt arbejde. 

Geoffrey Wakulire 
sælger kladdehæfter 

til skolebørn.
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EN KARISMATISK ILDSJÆL

E
VALD KROG STIFTEDE i sin 
tid Muskelsvindfonden og fik 
sat mennesker med muskel-
svind på samfundsdagsorde-

nen. Han er en karismatisk person 
med alt, hvad det medfører. 

En ny biografi kommer hele 
vejen rundt om mennesket Evald 
Krog. I bogen fortæller hans bror, 
datter, venner, kærester og medar-
bejdere om Evald. Anekdoterne og 
erindringerne om ham står i kø, og 
det samme gør de store resultater. 

Evald Krog blev født ind i en lille 
kernefamilie, moderen var hjemme-
gående, og faderen solgte pølser 
og røgerivarer til købmænd.  Evald 
Krog blev født med muskelsvind 
og blev båret rundt af sine foræl-
dre og storebror, til han var 12 år, 
hvor han fik en kørestol. Senere 
blev han båret af gode skole- og 
gymnasiekammerater på trapper på 
utilgængelige skoler. Hans familie 
var meget taknemmelige for, at han 
var sund og rask, og de så nærmest 
ikke hans handicap. Det har præget 
ham på godt og ondt.  Han blev fra 
starten af vant til at være et midt-
punkt og en person, man forven-
tede sig noget af. Alt det, han har 
udrettet og sat i gang, er sket, fordi 
han troede på sig selv og skyldte 
både familien og samfundet noget, 
som han kunne give tilbage. 

Det er lykkedes ham og Muskel-
svindfonden at få sat forskning 
og behandling af muskelsvind i 
højsædet. Hele hans barndom fik 
forældre til børn med muskelsvind 
at vide, at deres børn ville blive ca. 
20 år. Evald Krog er i dag 73 år!

Han brød ud af Landsforeningen 
af Vanføre, nu Dansk Handicap For-
bund, og stiftede Muskelsvindfon-

den i 1972. En fond i foreningen, 
hvor mennesker med muskelsvind 
gik i dialog med læger og behand-
lere med udgangspunkt i dem 
selv, og deres erfaringer var ifølge 
bogen utænkelig i vores regi. Den 
daværende formand i Landsfor-
eningen af Vanføre Frederik Knud-
sen mente, at en forskningsopgave 
af den art lå bedst i Samfundet og 
Hjemmet for Vanføre i samarbejde 
med staten, og at der ikke burde 
oprettes en selvstændig indsam-
lende sygdomsbekæmpende 
forening, som kalder sig en fond i 
Landsforeningen af Vanføre. 

Men i Ungdomsoprørets dage 
kunne alt ske, og det lykkedes 
Evald Krog at få banket Muskel-
svindfonden op fra ingenting ved 
hjælp af frivillige og militærnægte-
re til at have mange tusinde med-
lemmer. Og ideen om at give noget 
væk udviklede sig til fx grønne 
koncerter, som et hav af frivillige 
hjælper med til at blive succeser 
eller fiaskoer, da det danske som-
mervejr er meget lumskt, og indtje-
ningen derfor svingende.

Bogen skildrer de vilde ung-
domsår med oprør, hash, erfaringer 
med at bo i kollektiv og være tale-
rør for personer, som følte sig un-
derkuede af de institutioner, som 
de blev tilbudt, fx med døre, der 
ikke kunne låses indefra, hvilket er 
ret så irriterende, når man har en 
kæreste i sin seng. Og den man-
gelfulde behandling, der gjorde, 
at mange med muskelsvind døde 
som unge, fordi samfundet ikke 
ville bevilge respiratorer. At få det 
ændret har krævet mange møder 
med pressen, behandlere, læger og 
politikere, hvor Evald Krogs formi-

dable forhandlerevner er kommet 
til udfoldelse.

Bogen er læseværdig, og for 
yngre personer er det en tidsrejse 
tilbage til forhold, som de færreste 
oplever i dag. Nogen skal gå for-
rest, og det har Evald Krog gjort. 
Det seneste skud på stammen er 
det prisbelønnede Ferie- og Konfe-
rencecenter Musholm ved Korsør. 
Hans svaghed er så den, at han 
nogle gange glemmer, at han ikke 
har fået alle ideer selv. Men det 
tilgiver alle omkring ham gerne. Fx 
at der blev opfundet en ordning 
ved navn Borgerstyret Personlig 
Assistance (BPA), er ikke kun hans 
fortjeneste.

For nyligt har han fået Alzheimer 
i mild grad, men også det tager han 
i stiv arm. Bogen giver et godt bil-
lede af en stor personlighed, som 
befinder sig i en lille krop, og som 
er glad for jazz, kvinder og whisky.

Ny biografi kommer hele vejen rundt om Evald Krog, stif
teren af Muskelsvindfonden 

Take it away, Evald. Biografi om 

Evald Krog af Irene Nørgaard. 

Pris 279,95. Turbine 2017.
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CLT Trætransport
Håndværkervej 4 • 6600 Vejen

Tlf.: 31 72 31 98 • E-mail: cltvejen@gmail.com
www.clttransport.dk • Besøg os på Facebook 

Fester/selskaber • Kurser/møder
Bed & breakfast • Traktement efter bisættelser

Nye og traditionelle retter

Hotel Skandinavien
Brogade 13 • 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 14 95 • www.skanhotel.dk

- for de
 gode 

minders 
skyld

Vejlagervej 39 • 8981 Spentrup

Tlf. 40 34 60 53

Kurertjeneste
Robert Jensen

Gudenådalens Køreskole 

Vellev Mose 2 • 8860 Ulstrup
Tlf. 40 20 46 36 • www.k-hvid.dk

Interaktiv teoriundervisning • Videooptagelse af køretime og bil simulator

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

aalborg@jorton.dk - www.jorton.dk Mobil 20 63 28 26

HELEN MØLLER
RIDEFYSIOTERAPEUT

Rideskolen Skovfryd Rækkevej 4 • 8370 Hadsten
Rideskolen Vasehus Erikstrupvej 16 • 8830 Tjele

Taastrup Mårkærvej 4-6 • 2630 Taastrup • Man-Fre kl. 10-17.30, Søn kl. 11-16

Fredericia Tonne Kjærsvej 64 • 7000 Fredericia • Man-Fre kl. 10-17.30, Søn kl. 11-16
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De uendelige mulig-
heder i Virtual Reality

L
ANDSFORMAND SUSANNE 
OLSEN bliver installeret med 
et par Virtuel Reality-briller, 
som mest af alt ligner et par 

store dykkerbriller, som omslutter 
øjnene helt. Og i stedet for gennem-
sigtigt plastik, er brillerne helt sorte. 
Inde i brillerne får hun vist film i 3D. 
På ørerne har hun et par høretelefo-
ner, så oplevelsen bliver total i både 
lyd og billede.

I de små film bliver hun først 
sendt rundt i forskellige scenarier. 
Hun bliver fx sendt en tur ud i rum-
met og helt tilbage til en tid, hvor 
dinosaurerne eksisterede. I en an-
den film flyver hun som en falk ud 
over Møns Klint, og hun dykker ned 
i havets dyb og svømmer ved siden 
af en blåhval. Og brillerne, som fil-
mene vises igennem, giver hende 
mulighed for at kigge til siderne og 
bagud, og hver gang hun gør det, 
præsenteres hun for noget nyt.

Det er svært at forklare på 
skrift, men det betyder i al sin 
enkelthed, at alt det, Susanne 
oplever inde i brillerne, bliver 
til den virkelighed, hun er i. 
Hun kan så at sige bevæge 
sig rundt og kigge hen, hvor 
hun vil, og hun vil opleve, 
at det er som at være der 

selv. Og det er der store perspek-
tiver i for medlemmerne af Dansk 
Handicap Forbund, mener hun.

”Nu har jeg været nede i havet 
og ude i rummet, og det har været 
en sjov oplevelse. Men hvis vi skal 
se det med lidt andre og politiske 
øjne, så er virtual reality meget 
interessant. Det giver fx 
mulighed for, at vores 
medlemmer, som 
aldrig har haft 
mulighed 
for selv at 
køre bil 
eller 
spil-
le 

fodbold, faktisk kan prøve det – 
uden dog at prøve det rigtigt,” for-
tæller hun og fortsætter.

”Og i forhold til det politiske ar-
bejde i forbundet, så giver det mu-
lighed for, at vi fx kan give politi-
kere, bygherrer og andre mulighed 
for at opleve det, vi oplever, når fx 
et trin er for højt, eller en trappe 
står i vejen for det, vi gerne vil i en 
bygning,” siger hun.

Og det perspektiv bakkes op af 
Thomas Saaby Noer, som er Head 
of Healthcare i Khora. Han arbejder 
netop med at give mennesker op-
levelser, som de el-
lers ikke 

Flyv som en falk ud over Møns Klint, dyk ned og svøm med 
en blåhval eller send dig selv ud i det ydre rum. Mulig
hederne inden for Virtual Reality (VR) er enorme – også 
i forhold til det mere jordnære og Dansk Handicap For
bunds medlemmer. Handicapnyt har taget landsformand 
Susanne Olsen under armen og besøgt firmaet Khora, som 
producerer VRfilm

Af Mads Stampe
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kan eller tør tage selv.
”Vi arbejder lige nu med men-

nesker med angst, som fx er bange 
for at køre i tog. Virtual Reality 
giver os mulighed for at udsætte 
dem for alt det, de er bange for, 
uden at de rent faktisk udsættes 
for det. Samtidig kan vi udsætte 
dem for det gradvist, så det ikke 
bliver for meget for dem,” fortæller 
han.

”Men mulighederne er uendelige. 
Specielt inden for det sociale om-
råde. Man kan være den, man vil 
være, sammen med dem, man vil 
være sammen med. Man kan skifte 
sin krop ud med en anden, og man 
kan tage til base camp på Mount 
Everest. Virtual Reality ophæver 
alle barrierer og grænser, og det er 
det, der gør det unikt,” mener Tho-
mas Saaby Noer.

Også Susanne Olsen er begej-
stret. Har du lyst til 

at se 

hvorfor og høre mere om, hvorfor 
det er specielt interessant for 
medlemmerne af Dansk Han-
dicap Forbund, så klik ind 
på vores hjemmeside, hvor 
vi har samlet et par vi-
deoer af oplevelsen.

Illustration: Fotolia.com

Landsformand Susanne 
Olsen har prøvet Vir
tual Reality, som kan 
bruges både til alvor 

og for sjov. Foto: Mads 
Stampe.
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Nye tog i Nordjylland kan 
ikke medtage elscootere

B
RUGERE AF ELSCOOTERE 
kan ikke komme med de 
nye lokaltog i Nordjylland 
på grund af togets design, 

hvor der er for lidt plads.  Elscoo-
terbrugere må sidde på perronerne 
og vente på, at der kommer et af de 
otte gamle tog, som de kan komme 
ind i.

Handicap-nyt har stillet Mette 
Henriksen, Chef, Kunder & Salg 
i Nordjysk Trafikselskab nogle 
spørgsmål om de nye tog:

Hvorfor har NT indkøbt tog, der ikke 
kan medtage personer, der bruger 
elscooter? 

NT er ikke indkøber af tog, det er 
Nordjyske Jernbaner (NJ). Togene er 
indkøbt i forhold til de EU krav, som 
togene skal overholde. At det ikke 
er muligt at få alle elscootere med 
skyldes, at der er skærpede sik-
kerhedskrav for kørestole, som har 
medført mindre plads til at vende 
på, hvilket betyder, at større elscoo-
tere ikke længere kan medtages. 
Vi kan godt medtage nogle typer 
elscootere, specielt trehjulede, idet 
problemet primært skyldes vende-
diameteren. Jeg anerkender til fulde 
problematikken og vil opfordre til, 
at I som organisation går i dialog om 
at få kravene ændret på EU plan. 

Så der er indkøbt 13 nye tog, som 
kun opfylder mindstekrav i europæisk 
sammenhæng, når det gælder plads-
krav til kørestole?  

LINT er det mest udbredte tog 
til regionaldrift i Europa og ikke 

mindst i Danmark, og det har været 
helt afgørende, at vi kunne købe et 
driftssikkert, stabilt og velafprøvet 
tog.  Nordjyske Jernbaner har ind-
købt de nye tog i den allerbedste 
mening. Det er de skærpede sikker-
hedskrav for kørestole, der spænder 
ben for de store elscootere, som 
ikke er inkluderet i EUs handicap-
standarder, som nye tog designes 
efter. Det er naturligvis beklageligt 
for kunder, der netop har en stor 
elscooter.

 Vil NT ændre på designet i de nye 
tog, så elscooterbrugere kan komme 
med? 

Der er i skrivende stund ingen 
planer om at ændre på designet for 
de nye LINT tog. Så længe garantien 
er gældende, har vi ingen mulighed 
for at igangsætte en evt. ændring, 
da garantien dermed bortfalder. NT 
vil opfordre NJ til at kigge på, hvor-
vidt det er muligt derefter.

 Vil NT næste gang, der indkøbes 
tog, sørge for at købe tog, der er de-
signet for alle -inklusiv personer, der 
bruger elscootere? 

NJ vil også fremover indkøbe tog, 
der overholder de krav, der er sat 
for togdrift i EU. Der er ingen planer 
for udskiftning af tog for tiden.

Svært at ændre standarder
Lena Nielsen fra Dansk Handicap 
Forbund synes, det er uaccepta-
belt og udtryk for manglende vilje 
og indsigt at indkøbe nye tog, der 
forringer eksisterende tilgængelig-
hedsforhold. ”Regelrytteri og hen-

visning til minimumskrav i TSI PRM 
og økonomi kan aldrig erstatte det 
gode grundarbejde sammen med 
repræsentanter for målgrupperne 
af passagerer med handicap. Med 
andre ord kunne og burde det have 
været gjort rigtigt fra starten af,” 
mener hun.

Handicap-nyt kan i øvrigt op-
lyse, at arbejdet med at få ændret 
standarderne på EU plan pågår 
konstant. Lena Nielsen fra Dansk 
Handicap Forbund er med i arbejds-
gruppe i EU, der arbejder med TSI 
PRM.( Technical specifications for 
interoperability relating to acces-
sibility of the Union's rail system for 
persons with disabilities and per-
sons with reduced mobility).

 ”Alle EU's medlemsstater skal 
blive enige om disse togstandarder, 
hvorfor TSI PRM vil være et frem-
skridt for nogle lande, men et tilba-
geskridt for andre,” fortæller hun.

Problemet er ifølge Lena Niel-
sen, at man opererer med mål for 
små manuelle kørestole med en 
max længde på 125cm. Det mål 
udelukker mange kørestolsbrugere, 
og el-scooterbrugere fra at kunne 
tage toget. ”De tekniske standarder 
opererer med specielle løsninger til 
passagerer med handicap, og ikke 
med principperne i FNs Handicap-
konvention om Universelt Design, 
så kampen om at få ændret 
standarderne 
pågår hele ti-
den,” siger 
Lena 
Niel-
sen.  

Ofte er nyt bedre, men ikke altid. Nordjyske Jernbaner har 
indkøbt 13 nye tog, som ikke er brugbare for brugere af 
elscootere

HANDICAP NYT 1 - 2018   •   43



Revideret servicelov 
er trådt i kraft

D
EN POLITISKE AFTALE om 
revidering af serviceloven 
blev indgået i november 
2016 efter et langt og 

svært forhandlingsforløb, hvor man 
af flere omgange havde forsøgt at 
ændre loven, så den ville forringe 
borgernes rettigheder og gøre op 
med princippet om individuel vur-
dering. Dette er heldigvis undgået, 
og i stedet er der foretaget en 

række mindre justeringer, der be-
skrives som regelforenklinger. Re-
gelforenklinger er jo som udgangs-
punkt godt, men det indeholder 
også en risiko for, at de 98 kom-
muner vil fortolke og udmønte dem 
meget forskelligt. Derfor er det 
godt at have indsigt i de nye regler, 
og overblik over, hvor faldgruberne 
kan være, og hvad man som borger 
skal være opmærksom på.

1.januar trådte den reviderede servicelov i kraft. Her får 
du et overblik over de vigtigste ændringer

FORMÅLS BESTEMMELSEN
ÆNDRING: Formålsbestemmelsen er ændret, så der lægges mere vægt på rehabilitering, 
inklusion og borgerens eget ansvar.
VIGTIGT: Uanset ændringen skal afgørelser efter serviceloven forsat altid træffes på bag
grund af en individuel vurdering af borgerens forhold.

RETSSIKKERHED / VARSLINGSORDNING
ÆNDRING: Der indføres opsættende virkning i 14 uger, før en afgørelse kan effektueres på 
ordninger efter §§ 32, 36 (særlige dag og klubtilbud), 42 (dækning af tabt arbejdsfortje
neste), 95, 96 (BPA), 98 (støttekontaktperson til døvblinde) samt 114 (støtte til køb af bil). 
Borgeren mister dermed ikke sin hjælp, når sagen afgøres indenfor de 14 uger. Der indføres 
skærpet krav til genvurdering og sagsbehandlingstid på klagesager efter disse paragraffer.
VIGTIGT: Vær opmærksom på, om kommunen i alle tilfælde er opmærksom på de særlige 
regler for klagebehandling på disse bestemmelser, og at de skal overholde genvurderings
frist på to uger. Husk også, at der kan bevilges yderligere opsættende virkning, hvis klagen 
ikke er færdigbehandlet indenfor de 14 uger.

HJÆLPEMIDLER
ÆNDRING: Der kan nu ydes midlertidige hjælpemidler. Der kan indføres forenklet sagsbehandling 
ved bevilling. Der indføres obligatorisk brug af tro og loveerklæring ved genbevilling, så sagsbe
handling kan undgås. Der gives mulighed for anvendelse af tro og loveerklæring ved reparation af 
hjælpemidler, så sagsbehandling kan undgås.
VIGTIGT: Hjælpemidler kræver individuel vurdering og tilpasning. Vær derfor opmærksom på, om der 
er adgang til faglig vurdering af dit behov, og om du har behov, som du ikke føler bliver afhjulpet.
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BPA
ÆNDRING: Der ændres ikke regler for bevilling af 
selve ordningen, men for at modvirke svindel med 
offentlige midler, skal de firmaer og foreninger, som 
varetager arbejdsgiveransvar på BPAordninger, god
kendes af det sociale tilsyn og får først tilskuddet 
udbetalt månedsvis bagud. Endelig indføres der loft 
over ugentlig arbejdstid for at en nærtstående både er 
arbejdsgiver, arbejdsleder og hjælper.
VIGTIGT: Ændringerne har ikke direkte betydning for 
borgeren, men det kan være en god ide at undersøge, 
om det arbejdsgiverfirma, man har valgt, har et godt 
renomme og er åbent om sine forhold.

TILKØB AF SOCIAL
PÆDAGOGISK LEDSA
GELSE
ÆNDRING: Der gives mulighed 
for, at beboere på botilbud kan 
tilkøbe socialpædagogisk ledsa
gelse fra eget botilbud, når de 
skal på ferie. Dermed kan man 
få de hjælpere med, som man 
kan kender og er tryg ved. 
VIGTIGT: Selvom der er mulig
hed for tilkøb, så skal man være 
opmærksom på, at alle uden be
taling har ret til et minimum af 
ferieledsagelse. Det har Anke
styrelsen slået fast i flere afgø
relser. Så tilkøbet kan anvendes, 
hvis man har et behov, som lig
ger ud over det, man grundlæg
gende kan få bevilget.

FOREBYGGENDE  TILTAG
ÆNDRING: Kommunen kan sætte ind med forebyg
gende hjælp fx gruppetilbud eller i samarbejde med 
frivillig indsats.
VIGTIGT: Vær opmærksom på, at disse tilbud ikke må 
træde i stedet for anden hjælp efter serviceloven, som 
man kunne være berettiget til.

BILSTØTTE
ÆNDRING: Præcisering af at der skal foretages en helhedsvurdering af borgerens behov. 
Bevillingsperioden udvides fra seks til otte år, og tilbagebetalingsperioden forlænges til
svarende, så den månedlige ydelse bliver lavere. Adgang til førtidig udskiftning udvides.
VIGTIGT: Vær opmærksom på, at du skal have bevilget en bil, som skal kunne holde i otte 
år og tager hensyn til dine behov lang tid fremover. Gem alle dokumenter om ekstraordi
nære reparationer eller problemer med bilen, da det kan have betydning for en førtidig 
udskiftning.

MERUDGIFTSYDELSEN
ÆNDRING: Fremover udbetales merudgiftsdækning i standardbeløb på 
1000 kr. (hvis man sandsynliggører udgifter mellem 534 og 1500 kr. om 
måneden) og 2000 kr., hvis man kan sandsynliggøre udgifter mellem 
1501 og 2500 kr. om måneden. Over 2500 dækkes faktiske dokumen
terede udgifter. De nye standardbeløb betyder, at nogle vil opleve at få 
mere udbetalt, mens andre vil få mindre, da man i dag dækker udgifter 
til nærmeste 100 kr.
VIGTIGT: Vær opmærksom på, at sandsynliggørelsen af udgifterne let
tes, hvis man har konkrete prisoverslag, regninger, bonner osv. at henvi
se til. Vær også opmærksom på, at der fortsat gælder en bagatelgrænse 
på 534 kr. pr. måned, og derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på at 
få alle tænkelige merudgifter med, når sagen skal vurderes.
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O
PSKRIFTERNE ER TYPISK 
fordelt på seks sider. 
Det første foto viser den 
færdige ret. De næste 

fotografier er: Det skal du bruge. Til 
opskriften med græsk salat er der fx 
et foto af de enkelte grønsager. Det 
næste foto viser redskaber, såsom 
skærebræt, køkkenkniv, urtekniv, 
skrællekniv og fad til servering.

Næste foto hedder: Sådan gør 
du: Skyl 4 tomater. Skær tomaterne 
midt over, skær tomaterne i skiver, 
skær tomaterne i fire stykker. Skyl 
1 agurk, skræl agurken osv. 

Samtlige korte anvisninger ledsa-
ges af fotografier, så man kan lave 
maden uden at kunne læse og blot 
ved at se på billederne. 

Nogle af bogens opskrifter er 

skabt af kokkene Anne Larsen, 
Søren Gericke og Claus Holm. Det 
er madklubben Klub GOD MAD, 
som er en madklub for voksne 
med udviklingshæmning i Aarhus 
Kommune, der står bag bogen. 
Kogebogen skal motivere alle med 
læse- eller overbliksvanskeligheder 
til at gå i køkkenet og lave sund, 
hjemmelavet mad. Kogebogen 
er skrevet efter anbefalinger fra 
Ordblinde-/Dysleksiforeningen og 
udviklet i samarbejde med fagfolk 
indenfor udviklingshæmning og 
hjerneskade. 

”Billedkogebogen - trin for trin” 
er velegnet til mennesker med ord-
blindhed/dysleksi, børn i indskolin-
gen, børnefamilier og mennesker 
med kognitive vanskeligheder. 

Redaktør er Anna Lindskrog. 
Fotograf: Christina Lykke. Bogen 
er udgivet på Forlaget Trykværket.  
Pris kr. 260. Bogen er på 257 sider. 

Billedkogebogen – trin for trin

Red. Anna Lindskrog. Fotograf: 

Christina Lykke. Pris kr. 260.

Forlaget Trykværket
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 ANMELDELSEAf Bente Rødsgaard

Billeder som genvej til sund mad
Hvis det kniber med at læse uanset grunden, så kan det være svært at benytte en koge
bog, men nu er der hjælp at hente i en ny kogebog ved navn: ”Billedkogebogen – trin for 
trin”. I bogen er der enkle opskrifter på hverdagsmad, som er ernæringsrigtige og med 
ingredienser, som er lette at skaffe, og som er prisbillige 
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Handicapcenter Nordøstfyn
Handicapcenter Nordøstfyn tilbyder bolig, samvær og 
aktiviteter til mennesker med funktionsnedsættelse. 
Centeret har en anerkendende tilgang til den faglige 
udvikling, pædagogikken, samarbejdet og ledelsen. 
Handicapcenter Nordøstfyn kan oprette særforanstaltninger 
og enkeltmandsprojekter, hvis det efterspørges. 

Afdelinger: Bognæs • Engbo • Skærehaven • Skovhuse • Nordlys

Handicapcenter Nordøstfyn
Tlf.: 9944 1000 • hcn@rsyd.dk
Skaboeshusevej 92 • 5800 Nyborg

AircoDiet A/S      Prins Georges Kvarter 4      DK-7000 Fredericia
Tel.: +45 76 20 15 30     aircodiet.com   

World leader in tobacco expansion

Cirkulære og linærefødeenheder 
til automatisk montageudstyr

vitek vibrationsteknik aps
Kirstinehøj 26 • 2770 Kastrup

Tlf. +45 32 52 72 00
Direktør Kim Sigaard KS@vitek.dk

www.vitek.dk

• Grønnebæk, afd. Fuglemajgaard
  og Kompasrosen, Rødding.
• Midgårdhus, Ribe.
• Østruplund, afd. Marken, Skoven,
  Slottet og A-hus.
• Møllebakken,
  Møllebakkevej 6, Ringe.

Centeradresse:
Klintebjergvej 75 • Otterup
Tlf. 9944 1400 • Mail: suv@rsyd.dk

Højt specialiserede ydelser:
Bo- og beskæftigelsestilbud
til voksne psykisk udviklings-
hæmmede, kendetegnet ved:

• Svær problemadfærd
• Foranstaltningsdømte
• Misbrugsproblematikker

Bo- og undervisningstilbud
til børn og unge med svære
psykosociale udfordringer.



Årets gang i rådgivningsteamet

R
ÅDGIVNINGEN I DANSK 
Handicap Forbund er hver 
dag bemandet af fire social-
rådgivere, som har særlig 

erfaring med de regler, som men-
nesker med bevægelseshandicap 
er afhængige af. I alt håndterede 
rådgivningsteamet i løbet af året 
1300 henvendelser om hjælp. Det 
blev til 564 afsluttede rådgivnings-
forløb, hvoraf de 131 er omfattende 
sager med skriftlighed. Succesraten 
er høj - i 60 % af sagerne får vi en 
ændring eller hjemvisning igennem. 

Top fem
Vi får henvendelser om mange for-
skellige problemstillinger, men de 
områder, som udgør top fem, er i 
nævnte rækkefølge: 

• Støtte til køb af bil
• Borgerstyret Personlig Assistance 

(BPA) 
• Hjælpemidler 
• Merudgifter
• Boligændringer

Men den høje succesrate vidner 
desværre om, at der er store rets-
sikkerhedsmæssige udfordringer 
for vores medlemmer, og da vi jo 
ikke kommer i kontakt med alle, 
så arbejder rådgivningsteamet tæt 
sammen med forbundets politiske 

afdeling for at få politisk fokus på 
styrkelse af både sagsbehandling 
og nye lovmæssige tiltag, som kan 
dæmme op for fejl eller forkert lov-
fortolkning.

Frivillige løfter en kæmpe 
indsats
Hjælpen til medlemmerne udgøres 
af en samlet pakke – bestående af 
både ansatte og frivillige. Social-
rådgiverne og lokalafdelinger for-
midler fx kontakt til vores frivillige 
bisiddere, som har en meget vigtig 
funktion, fordi de udgør den lokale 
personlige støtte til medlemmerne. 
I modsætning til de ansatte social-
rådgivere, kan bisidderne ikke ’føre 
sager’ på vegne af medlemmerne, 
men deltager i møder som støtte- 
og sparringspartner, som kan 
hjælpe med at huske, strukturere 
og afklare tvivl, når medlemmerne 
skal til svære møder med eksem-
pelvis kommunen. 

I år har bisidderne leveret 820 
frivilligtimer til 167 medlemmer og 
har deltaget i opfølgningskurser, 
hvor erfaringsudveksling og samar-
bejde med forbundets rådgivnings-
team har været i fokus. Vi er stolte 
af at have så engagerede og kom-
petente bisiddere, som ikke bare 
fungerer som støtte for medlem-
merne, men samtidig har en meget 

vigtig 
rolle som 
organisationens 
øjne og ører ude i marken. Bisid-
dernes observationer giver os en 
fantastisk indsigt i, hvad der rører 
sig, og det er guld værd, når vi skal 
formulere vores politik.

Fokus på udvikling
Teamets arbejde kompliceres af, at 
reglerne på handicapområdet er 
meget komplekse. Handicapkom-
pensationen består af mange love, 
som krydser ind over hinanden, 
og samtidig sker der hele tiden 
ændringer i den retspraksis, som 
blandt andet fastsættes af Anke-
styrelsens afgørelser. Samtidig har 
vi oplevet, at flere medlemmer 
oplever at være presset på mange 
forskellige fronter, og det sætter 
dem i en meget svær situation. 
Teamet har derfor i løbet af året 
haft særlig fokus på videreuddan-
nelse i, hvordan vi støtter de med-
lemmer, som står i en fastlåst situa-
tion, og i løbet af efteråret har vi 
lagt stor energi i at blive forberedt 
på ændringerne i den reviderede 
servicelov, som, vi forventer, vil 
give anledning til en del spørgsmål 
blandt medlemmerne. 

Året 2017 har været et travlt år.  1300 medlem
mer har henvendt sig til rådgivningen i for
bundet for at få støtte og sparring på grund af 
problemer med myndighederne. De frivillige 
bisiddere har rykket ud til 167 medlemmer 
og deltaget i vanskelige møder med fx kom
munernes sagsbehandlere. Arbejdet er absolut 
ikke forgæves, og succesraten er høj
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Så er forsøgsordningen med 
medicinsk cannabis i gang

D
ET ER IKKE helt uden tvivl 
og uafklarede spørgsmål, 
forsøgsordningen med 
medicinsk cannabis er 

trådt i kraft den 1. januar 2018. 
Mens organisationer som fx Sclero-
seforeningen og Gigtforeningen i 
udgangspunktet er positivt stemte 
over for ordningen, da det blandt 
andet vil være med til at afkrimina-
lisere en del af deres medlemmer 
og få dem væk fra det sorte mar-
ked, de tidligere har været henvist 
til, så er der punkter, de er kritiske 
overfor.

Hos Gigtforeningen oplever man, 
at læger ikke vil udskrive medicinsk 
cannabis til deres medlemmer, da 
de i udgangspunktet ikke er omfat-
tet af ordningen. Hos Sclerosefor-
eningen, som er omfattet af ord-
ningen, har man udtrykt kritik over, 
at medicinen gives uden tilskud, 
hvilket kan betyde udgifter til den 
lovlige cannabismedicin på omkring 
3.000 kroner om måneden.

”Giv en fed”
Det fik op til jul Scleroseforenin-
gen til at lancere kampagnen ’Giv 
en fed’, hvor man som gavegiver 
kan købe et gavebevis for 200 kr., 
som man så kunne forære væk til 
et familiemedlem eller andre, som 
fortjente en gave. På den måde 
støttede man en af de sclerose-
patienter, som bruger medicinsk 
cannabis.

Ifølge Scleroseforeningen har 
presset virket, og politikerne har 
besluttet, at patienter, som er med 
i forsøgsordningen, får tilskud. 
Hvor stort det bliver, er dog ifølge 
foreningen ikke fastsat endnu. 

Sideløbende med den diskus-
sion er der set flere eksempler 
på, at praktiserende læger ikke vil 
udskrive medicinsk cannabis til 
patienter på grund af manglende 
dokumentation for virkninger og 
generel mangel på viden i forhold 
til bivirkninger.

Ærgerligt og bekymrende
Der står situationen i skrivende 
stund. Lægerne søger mere infor-
mation, patientorganisationerne er 
frustrerede af flere grunde: Mang-
lende afklaring i forhold til, hvilket 
tilskud, medicinen gives, og læger-
nes manglende vilje til at gå med i 
ordningen og udskrive medicinen 
med den skærpede indberetnings-
pligt i forhold til bivirkninger, så 
alle kan blive klo-
gere.

I Dansk 
Handi-
cap 
For-

bund er det medlemmerne med 
rygmarvsskade fra RYK, som er 
inkluderet i forsøgsordningen om 
medicinsk cannabis, og selvom 
formand for RYK Helle Schmidt er 
glad for beslutningen om at ind-
føre forsøgsordningen og dermed 
gøre medicinsk cannabis lovlig for 
en del af hendes medlemmer, så er 
forløbet og de mange ubekendte 
ærgerlige, mener hun.

”Der mangler bl.a. i den grad do-
kumentation for både de gavnlige 
og skadelige effekter af cannabis. 
Selv om det er en 4-årig forsøgs-
ordning, er der pt. ingen plan for, 
hvordan informationer om virknin-
gerne opsamles. Det betyder, at når 
forsøget slutter, vil man stå uden 
en egentlig viden om effekten af 
medicinsk cannabis, og det gælder 
både den videnskabelige evidens, 
og det antropologiske og psykolo-
giske aspekt af behandlingen, som 
i vores optik er ligeså vigtig. Det er 
meget bekymrende,” lyder det fra 
Helle Schmidt.

Lovforslaget om at indføre en 
forsøgsordning med medicinsk 
cannabis til specifikke patientgrup-
per blev vedtaget i folketinget 
efter 3. behandling den 15. decem-
ber 2017.

Forsøgsordningen med udskrivning af medicinsk cannabis 
til bestemte grupper patienter på lovlig vis kommer fra 
start med en del uafklarede spørgsmål og uenighed. Det 
ærgrer formand i RYK i Dansk Handicap Forbund

Foto: Colourbox.
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D
ET ER NI år og ni ture si-
den, at Ulla Trøjmer blev 
en del af ulandsudvalget, 
hvor hun nu er formand. 

Hun har hovedsagligt beskæftiget 
sig med de latinamerikanske lande, 
som forbundet arbejder i, det vil 
sige Bolivia, Nicaragua og Honduras. 
Hun sidder overfor mig i sin el-stol, 
glad og imødekommende som altid, 
og hun går straks i gang med at 
fortælle om nogle af de mennesker, 
som hun har mødt.

”Min første tur var til Nicaragua, 
hvor jeg mødte otteårige Fatima, 
der har rygmarvsbrok og sidder i 
kørestol. Vi lavede en lille bog om 
hende til danske skolebørn sam-
men med International Børnesoli-
daritet. Det var meget spændende 

at se hende igen for et par år siden. 
Der var hun blevet 14 år og hun vil 
stadig gerne være retsmediciner.” 

”Anden gang, at jeg var afsted, 
begyndte jeg at se mange flere 
detaljer end første gang. Jeg be-
gyndte at se forbi fattigdommen 
og se på folk som individer. Der 
er mange af dem, jeg møder, som 
jeg holder kontakten med. Jeg har 
lige skrevet med en mand, som jeg 
mødte i Honduras. Han var blevet 
skudt i ryggen og skulle giftes, da 
jeg mødte ham. Jeg fik ham over-
talt til, at han skulle danse bru-
devals. Det mente han ellers ikke, 
man kunne i en kørestol. Det er 
lettere for mig at tale med folk på 
et lige niveau, når jeg selv sidder i 
kørestol.”

Har dit frivillige arbejde 
krævet nogen særlige forud-
sætninger?
”Jeg synes først og fremmest, at 
man skal være engageret. Det tager 
noget tid at sætte sig ind i arbejdet 
og forstå det. Og så skal man selv-
følgelig være åben og imødekom-
mende.”

”Jeg kender det danske system 
fra begge sider, da jeg har siddet 
i en kørestol i mange år og er ud-
dannet socialrådgiver. Det gør det 
lettere at forstå andre systemer. 
Mennesker med handicap i de 
lande er ofte meget dårligt infor-
merede om landets egne regler, og 
de kender ikke deres rettigheder. 
De lande, vi arbejder i, har alle un-
derskrevet handicapkonventionen, 
men de lever sjældent op til den.” 

”Men det vigtigste er mine erfa-
ringer fra Dansk Handicap Forbund 
og det, at jeg selv har et handicap. 
Lige meget hvor i verden du er, 
slås du med de samme problemer, 

Frivilligt arbejde i  
Dansk Handicap Forbund
I Dansk Handicap Forbund arbejder alle tillidsfolk frivilligt 
og ulønnet. Ulla Trøjmer, der har været aktiv i forbundet i 
mange år, fortæller her om sine oplevelser med ulandsar
bejde
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når du har et handicap. Alligevel 
er forskellen stadig stor. Herhjem-
me tænker vi meget på hjælpe-
midler og tilgængelighed. Dernede 
handler alt om job og bolig, for 
ellers kan de ikke overleve.” 

”Jeg har lagt mærke til, at jeg 
har været flov over alle de ting, vi 
har, som de mangler. Jeg bruger 
min manuelle stol, når jeg rejser. 
Men jeg fortæller ikke, at jeg har 
en el-stol og en bil derhjemme. 
Første gang jeg oplevede det, følte 
jeg det skidt over at være der. Så 
jeg har også lært en masse. Man 
bliver husket på at være ydmyg 
over det, man har. Men der er også 

en skønhed ved at få så meget 
ud af sit liv, selv om man næsten 
intet har.”

”Fx arrangerede de i Bolivia en 
måned lang march for at få flere 
rettigheder. Nogle gange, når mar-
chens deltagere kom til en landsby, 
ville de ikke lade dem komme 
igennem byen. De var bange for, at 
de skulle smitte med deres handi-
cap. De var også bange for repres-
salier fra myndighederne, hvis de 
hjalp deltagerne, så det er meget 
anderledes end her hjemme.”

Hvad skal du lave på rej-
serne?
”Jeg har været til ekstremt mange 
møder. Bestyrelsesmøder, general-
forsamlinger, projektmøder. Og jeg 
tager også ud til folk. Hjemme hos 
dem selv eller på deres arbejde. Det 
har været svært nogle gange, især 
når der er tolk på.  Det er vigtigt, at 
jeg repræsenterer Dansk Handicap 
Forbund. Så de kan se, at vi er en 
organisation af mennesker med han-
dicap. Min vigtigste opgave er jo at 
fortælle, hvad forbundet er. Hvorfor 
vi er en organisation, og hvad vi får 
ud af det. Hvorfor jeg er medlem, og 
hvad det betyder for mig. Det vil de 
meget gerne høre om. Især fordi jeg 
møder dem på lige fod. Medlem til 
medlem.”

”Når jeg kommer hjem til Dan-

mark tager jeg ud og fortæller om 
vores ulandsarbejde til vores egne 
medlemmer i Dansk Handicap For-
bund i lokalafdelinger osv. Det er 
også meget vigtigt.” 

Har du fået noget ud af det? 
”Det rart at føle, at man selv giver 
noget. Der var en mand, der skrev 
på Facebook, at nu ville han gå i 
gang med at arbejde for et bedre 
liv, efter han havde mødt mig. Fordi 
han så, at jeg var glad og havde et 
godt liv. De får et mentalt skub og 
et håb, når de hører om, hvordan vi 
har det. For at forstå folk skal man 
møde dem, hvor de er, og være 
interesseret i deres traditioner og 
kultur. Men man behøver ikke være 
ekspert, bare åben og interesseret.”

 ”Og så er det sjovt at opleve an-
dre lande og møde nye mennesker. 
Jeg har lært at være mere tolerant, 
og deres udfordringer har sat i per-
spektiv, hvad det vil sige at have 
et handicap. Jeg troede ellers, at 
jeg vidste alt om det. Rejserne har 
gjort mig mere bevidst om, hvad 
der er vigtigt at kæmpe for, og det 
har overbevist mig om, at jeg skal 
blive ved med at være medlem af 
Dansk Handicap Forbund. For der 
er også stadig meget at kæmpe 
for hjemme i Danmark, og det går 
tilbage lige så snart, at det ikke går 
fremad.”

Ulla Trøjmer nr. fire fra 
højre deltager i mange 

møder på sine rejser.

Alt går korrekt til på flyveture, 
synes Ulla Trøjmer.
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Fonden Krogens Bo- og Fritidsgård
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Dejlig gård med mange dyr, lette maskiner. Beboerne har selvbestemmelse omkring dagligdagen, fritid og oplevelser.

Fonden Krogens Bo- og Fritidsgård er beliggende i en skøn idyllisk natur
tæt ved skov og udsigt over åbne marker ......

Fonden Krogens Bo- og Fritidsgård

Med næsten 200 engagerede med-
arbejdere løser vi alt i byggeopgaver 
over hele landet i total-,hoved- 
eller fagentreprise...



D
ET VAR MED stor spæn-
ding, set fra et dansk 
synspunkt, da Europa-
Kommissionen udelte Ac-

cess City Award prisen 2018.  I alt 
26 byer deltog i EU-konkurrencen 
om at være en god og tilgængelig 
by for alle borgere. I første omgang 
og efter en nøje udvælgelsesproce-
dure, endte juryen med at udvælge 
fire byer, som skulle dyste om 
priserne. De fire udvalgte byer var 
Ljubljana i Slovenien, Luxembourg 
i Luxembourg, Lyon i Frankrig og 
Viborg i Danmark.

Det blev Lyon i Frankrig, som 
vandt Access City Award 2018 for 
byens arbejde med at være en inklu-
derende by for alle. Fx er Lyons of-
fentlige busser 100 % tilgængelige, 
og byens biblioteker har investeret i 
udstyr, så kulturen er tilgængelig for 
alle. Bibliotekerne har læsemaskiner, 
lydbøger og forstørrelsesskærme.  På 
arbejdsmarkedsfronten er byen også 
dygtig til at skaffe jobs til personer 
med handicap, idet 7,8 % af byens 
embedsmænd har et handicap. Det 
tal er højere end loven i Frankrig 
foreskriver. Loven opererer med en 
minimumskvote på 6 % blandt em-
bedsmænd.

Ljubljana fik andenpladsen og 
tredjepladsen gik til Luxembourg. 
Sidstnævnte byer har gjort meget 
for, at alle borgere skal føle sig 
tilpas i byerne og har fx nedsat 
udvalg, hvor både ældre og men-
nesker med handicap deltager i 
byernes udvikling.

Hædrende omtale til Viborg 
Viborg fik ingen officiel pris, men 
modtog en særlig ”omtalepris” 
fra kommissionen, fordi Viborg 
har gjort meget for at gøre byens 
historiske bymidte tilgængelig for 
alle. 

På Viborgs kommunes hjemme-
side kan man læse om, hvad det 
er, man han gjort. Fx er mange trin 
i byens haver blevet erstattet af 
ramper. Andre steder er der etable-
ret nye belægninger, og der er sat 
nye skilte op, som gør det lettere 
at finde rundt. Fælles for tiltagene 
er, at de er diskrete og tilpasset det 
historiske miljø. Det er sket ved be-
vidste valg, fx er der brugt granit, 
som allerede findes i byrummet, og 
som derfor ikke stikker markant ud. 
Endelig har byen udviklet appen 
'Spot Viborg', som guider besøgen-
de rundt ad tre tilgængelige ruter i 
den historiske midtby. 

Bag projektet står Viborg Kom-
mune i samarbejde med Realdania, 
Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets 
Feriefond og Vanførefonden. 

Det er ikke sket før, at en dansk 
by har været med i dysten. Ved 
uddelingen modtog 1. viceborg-
mester Jens Rohde ”omtaleprisen” 
på Viborg kommunes vegne. Ifølge 
Danske Handicaporganisationers 
hjemmeside, så går Aarhus efter at 
vinde Access City Award i 2019.

ACCESS CITY AWARD 2018
Lyon vandt prisen, men der 
var hædrende omtale til Vi
borg i Danmark 

Viborg Kommune har fået skabt nye og 
bedre adgangsmuligheder for alle til de 
vanskeligt tilgængelige historiske dele 
af byen.
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Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund · Tlf: 39 29 35 55

DHF sommerhuse 2018

Jylland: Klitrosen
”Klubhuset ” Klitrosen udlejes som 
sommerbolig i perioden fra den 
28. maj til den 20. august 2018. 
Huset er på 170 m2 med køkken 
og opvaskemaskine. Der er to ba-
derum med bruser og toilet, hvor 
det ene er handicapegnet. Der er 
ti bokssenge, en el-hospitalsseng 
og en manuel hospitalsseng. Der er 
dyner og puder til alle senge og en 
badebænk på badeværelserne. Der 
er intranet, TV og indlagt fælles-
antenne, stereoanlæg, kaffema-
skine, porcelæn til 80 personer og 
fjernvarme. 

Huset ligger på markvej 121A. 
Der er telefon (98 44 24 97) og 
postkasse. Huset er handicapegnet 
med stor parkeringsplads og lille 
have. Man skal selv medbringe lin-
ned, håndklæder, viskestykker og 
andre hjælpermidler efter behov.

  Prisen er kr. 2.500 fra uge 22 til 
uge 33. De 1.000 kr. skal betales 
i depositum ved leje fra aftalens 
start. Restbeløbet skal betales 
senest 30 dage før lejemålets be-
gyndelse. Derudover betales der 
for forbrug af vand: kr. 75 pr. m3. 
El: kr. 2,50 pr. kw. Desuden betales 

kr. 400 for slutrengøring, som ikke 
kan fravælges. Har man hund med, 
koster rengøring yderligere kr. 200. 
Lejemålet er fra mandag kl.15.00 til 
mandag ugen efter kl. 12.00.

Henvendelse: Pr. post eller pr. 
e-mail: dhfskagen@dlgtele.dk til 
Lisbeth Hansen, Markvej 145, 9990 
Skagen, tlf. 22 53 40 73.

Jylland: Hals sommerhusene 
udlejes hele året
I naturskønne omgivelser i Nord-
jylland tæt på Limfjorden, skov 
og strand ligger Dansk Handicap 
Forbunds fire sommerhuse. Husene 
er bygget og indrettet specielt med 
henblik på, at personer med bevæ-
gelseshandicap kan holde ferie der.

  Husene har fem sovepladser 
fordelt på to soveværelser og en 
stue. Husene ligger samlet på et 
større grundareal og har en stor, 
fælles have. Hvert enkelt hus har 
desuden egne terrasser og have-
arealer. 

Husene egner sig både til storfa-
milien, der ønsker at leje alle fire 
huse på en gang, og til den enkelte, 
der ønsker at komme væk hjem-
mefra i en kortere eller længere 
periode. 

  Husene er blevet lysnet indven-
digt og malet udvendigt samt fået 
indlagt trådløst netværk og kabeltv. 

  Husene kan lejes med fortrins-
ret af medlemmer af Dansk Han-
dicap Forbund, de øvrige Nordiske 
landes handicapforbund, det tyske 
handicap forbund og af andre 
forbund/foreninger under Danske 
Handicaporganisationer. De kan 
også lejes af venner og støtter til 
foreningen samt af private.

  Kontakt Willy Øgaard på tlf. 
+45 22 96 93 80 eller på mail 
 willyoegaard@stofanet.dk for at 
høre nærmere om priser, tidspunk-
ter og bestille et sommerhus til 
ferien.

På vores hjemmeside kan du se 
en video med husene i Hals.


