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I UGANDA
LEVER
FARLIGT

VIRTUAL
REALITY
ÅBNER FOR
NYE ERKENDELSER

Den ny V-Klasse kender
ingen begrænsninger.
Hos Mercedes-Benz CPH i Greve har vores ekspert,
Mike Drusskowski, flere års erfaring med handicapbiler.
Det betyder, at han kan rådgive dig gennem købet,
hvor han kender til de mange tekniske og økonomiske udfordringer. Mike er også ekspert i at
ombygge vores biler i alle størrelser og til ethvert
behov, så de løser dine unikke udfordringer og
samtidig giver dig alt det, du forventer af en
Mercedes-Benz. Kig forbi og oplev f.eks. den ny
V-Klasse. Den er mere stilfuld og dynamisk end
tidligere og udstyret som aldrig før.

Kontakt os og få Mike med hele vejen.
Tlf.: 70 159 159
Mail: mercedesbenzcph@daimler.com

Greve: Ventrupparken 12, 2670 Greve / www.mercedesbenzcph.dk
A+

Mercedes-Benz V-Klasse. Forbrug ved bl. kørsel fra 16,7 km/t. CO2 fra 157 g/km.
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Virkeligheden i dag er, at der er højtspecialiserede tilbud i regionerne, men det er der også i kommunerne.
Det, vi mangler, er overblik.
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Mikkel Bundgaard har været i Uganda
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Forside: Joyce fra
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Foto. Mikkel Bundgaard.
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TOYOTA HYBRID. ALTID MED AUTOMATGEAR.

DEN NYE COROLLA.

TÆNK FREMAD. VÆLG TOYOTA HYBRID.
HATCHBACK FRA 217.990 KR. HYBRID FRA 245.990 KR.
TOURING SPORTS FRA 227.990 KR. HYBRID FRA 255.990 KR.
%U¥QGVWRƩRUEUXJYEON·UVHO14,5-22,2NPO&2
2XGVOLS101-155JNP'HQYLVWHPRGHOHUHQ&RUROOD+DWFKEDFNG·UV+IUDNU
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Derfor er vi fortsat forventningsfulde i
forhold til social- og indenrigsminister
Astrid Krag og regeringen, som har bebudet en gennemgang af handicapområdet,
så det ikke skal være en kamp at få den
nødvendige hjælp. Der er allerede givet
et løft af områdets økonomi ved økonomiforhandlingerne, og det er meldt
ud, at der skal kigges på den såkaldte
specialplanlægning, hvilket vi ser som
en anledning til at få fokus på den store
afspecialisering, som er sket af hele socialområdet siden kommunalreformen i
2007.
Handicap-nyt har talt med social- og indenrigsminister Astrid Krag, (se side 52)
som understreger, at tingene skal tages
en ting af gangen. Det er såledeles ikke
nogen smutveje til at få løst udfordringerne. Det er vi sådan set enige i. For
hvordan sikres det rette miks af et nærhedsprincip, kombineret med et niveau
af højt kvalificeret specialviden og gerne
en mere retfærdig finansieringsmodel,
så det ikke er den lokale kommunekasse,
som afgør, hvilken hjælp man kan få? Det
er komplekse spørgsmål, og ja, det skal
gøres ordentligt.

en situation, hvor borgerens sager behandles af generalister – til en situation,
hvor der også involveres de rigtige
specialister. Det kan den nuværende
struktur ikke sikre, og vi ved, det kræver,
at arbejdet gøres ordentligt, og at det vil
tage tid.
Men vi er samtidigt nødt til at huske
ministeren og regeringen på, at vi har
ventet meget længe på at se løsninger.
Derfor er vores forventning til regeringen, at vi skal se fortsatte økonomiske
løft, så kommunernes rammevilkår forbedres, men samtidig skal vi se et udspil
til en ændret struktur for specialviden og
finansiering allerede i denne regeringsperiode.
Vi har ikke brug for, at området bliver syltet, eller at ministerens udmeldinger om
tålmodighed bliver til en sovepude.

Susanne Olsen
Landsformand

På nuværende tidspunkt spiller vi aktivt
ind i samarbejde med de øvrige organisationer, vi mener, der skal skabes bæredygtige og langsigtede løsninger.
Løsningerne skulle gerne flytte os fra
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

STIG LANGVAD ER NY MEDARBEJDER I DANSK HANDICAP FORBUND
næstformand i bestyrelsen for Dansk

cember 2019 været ansat som pro-

Handicap Forbunds specialkreds

jektkoordinator og fundraiser i 10-12

RYK, og dels fordi han var formand

timer om ugen i Dansk Handicap

for Danske Handicaporganisationer

Forbund, hvor han skal være med til

(DH) fra 2000-2014. Han var også

at iværksætte, gennemføre og skabe

medlem af FNs Handicapkomite fra

økonomi til politiske, sociale og

2010-2018. Stig pådrog sig et bevæ-

medlemsrettede projekter, indsatser

gelseshandicap i 1973 på grund af en

og tiltag. Mange i forbundet kender

knallertulykke, som medførte, at han

ham særdeles godt, dels fordi han

blev kørestolsbruger. Han er uddan-

har været medlem af forbundet siden

net cand. scient. pol. og arbejdede i

Realdania og Coloplast. Privat er han

1973 og har været medlem af hoved-

mange år som fuldmægtig i Aarhus

gift og har en voksen søn og børne-

bestyrelsen, forretningsudvalget og

kommune og har været ansat hos

børn. Velkommen til.

Privatfoto

Stig Langvad har siden den 1. de-

Hjemmeside om universel design –
rumsans.dk
En ny hjemmeside sætter fokus på

viden, give inspiration og vise, at en

gode lys og lydforhold, og hvordan

universelt design. Sidstnævnte er et

bygning for alle sagtens kan være

mennesker orienterer sig i bygninger.

begreb, der betyder, at fx bygninger

æstetisk at opleve, samtidig med

Siden rummer også fyldige

skal være for alle og ikke kun for

den er inkluderende. Ikke mindst

litteraturhenvisninger.

gennemsnittet i en befolkning.

byggebranchen har efterlyst de gode

Universelt design bygger på idéen

eksempler på universelt design.

om at skabe byer, bygninger og

Hjemmesiden tager udgangspunkt i

Hjemmesiden er ikke forbundet
med kommercielle interesser, og
den er finansieret af satspuljemidler.

uderum, som inkluderer alle

forskning og på formidling af viden fx

Hjemmesiden hedder Rumsans.dk, og

mennesker uanset fysik, kultur, køn

ved at komme med grundlæggende

den er skabt af en forskergruppe på

eller alder. Der er stor interesse for

introduktioner til at arbejde med

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi),

emnet, og en ny hjemmeside viser

universelt design og mangfoldighed.

Aalborg Universitet København.

eksempler i håbet om at sprede

Fx hvor vigtigt det er, at der er

VIDSTE
DU, AT?
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Der er oprettet en Facebookgruppe,
som hedder ”Lystfiskergruppen for
handicappede og hjælpere i Danmark”. Gruppen har knapt 500 medlemmer og består af mennesker med
handicap fx personer med synshandicap, bevægelseshæmmede med
flere, men også pædagoger samt pårørende til børn med handicap.

Hvis du har en bil, som du ikke har
fået bevilget, så kan du være berettiget til fritagelse for vægtafgift og
brændstofafgift. Betingelsen er, at du
opfylder kriterierne for støtte til køb
af bil. Du kan også være i en situation, hvor du ikke har fået bevilget
bil og derfor selv har anskaffet en. I
denne situation kan du faktisk også
være berettiget til særlig indretning

OBLIGATORISK PENSIONSORDNING
FOR OVERFØRSELSINDKOMSTER
Ved årsskiftet trådte en ny lov i

bidraget 0,3 procent, og det stiger

vil det være muligt at se indbetalin-

kraft, som får betydning for borgere

hvert år med 0,3 procentpoint til og

gerne for første kvartal, og hvor me-

på fx kontanthjælp, dagpenge eller

med 2030, hvor det er 3,3 procent.

get man kan forvente at få udbetalt

førtidspension, da de får en obliga-

Det er staten, der indbetaler bi-

torisk pensionsordning i form af en

dragene, så borgerne får den samme

opsparing, som udbetales, når de

ydelse som normalt. Indbetalingen

dk/kampagnesider/obligatorisk-

bliver folkepensionister. I 2020 er

fra staten sker automatisk. Fra maj

pensionsordning.

fra ATP Livslang Pension.
Læs mere https://www.borger.

Foto: Colourbox.

Udgivelsesplan for

Handicap-nyt 2020
Nr. 1. Deadline 3. januar.

Hos læserne senest den 14. februar.

Nr. 2. Deadline 23. marts.

Hos læserne senest den 7. maj.

Nr. 3. Deadline 6. maj.

Hos læserne senest den 25. juni.

Nr. 4. Deadline 5. august.

Hos læserne senest den 18. september.

Nr. 5. Deadline 28. oktober.

Hos læserne senest den 4. december.

af bilen. Afgiftsfritagelse og særlig
indretning søges igennem kommunen, og du kan eventuelt søge sparring om spørgsmålet hos forbundets
telefonrådgivning.
Hjælpemiddelbasen har fået nyt design. Fx kan du via forsiden gå ind på
specifikke målgrupper fx autisme og
demens og læse om forskellige situa-

tioner, der kan rumme udfordringer,
når man har det specifikke handicap.
Målgruppeindgangene indeholder
forslag til, hvilke hjælpemidler der
kan være nyttige i forskellige situationer. Det er også blevet lettere at
filtrere produkterne efter fx dimensioner. Alle funktioner fungerer nu på
både smartphone, tablet og computer. Se mere på hmibasen.dk

Antallet af ældre over 80 år med
kroniske sygdomme er mere end tredoblet siden 2000. Det drejer sig fx
om KOL, type 2-diabetes, knogleskørhed og demens. (Kilde: Kommunernes
Landsforening).
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Ny designer-stok til
den stædige mand
Den nye stok ‘Mjølner’ er til manden,

E-mærket samarbejder med TrygFonden om at bekæmpe falske
webshops. Det sker ved at give
forbrugerne et lille gratis program,
som hjælper med til at undgå fupwebshops. Ifølge en undersøgelse
fra EU, så mister erhvervsdrivende
hvert år milliarder af kroner i tabt
omsætning på grund af fupbutikker. Størsteparten af de falske
webshops ligger på andre domæner end danske, og så har politiet
ikke mulighed for at lukke dem,
men kun at kontakte udlandet og
oplyse om svindlen. Det er langsommeligt, og i mellemtiden har
svindlerne frit lejde til at narre
kunderne.
Det er på den baggrund, at man

struktionen end Vilhelm Hertzs anden

støtte sig til – men alligevel altid

spadserestok, hvilket gør den mere

ender med en form for improviseret

anvendelig som altmulig-stok. Og

vandrestok på gåturen. For behovet er

som alle andre produkter fra mak-

der måske alligevel lidt.

kerparret er æstetik og funktion højt

Sådan lyder det med et glimt i øjet

vægtet.

fra indehaverne af Vilhelm Hertz de-

Vilhelm Hertz står bag tre sæt

signstokke og -krykker, der ligger lidt

krykker og to stokke og enkelte

udenfor Hundested i Nordsjælland.

andre hjælpemidler til hjem-

“Vi har lavet en form for krydsning

met. Er du interesseret i at

mellem en vandrestav, en stok, en

vide mere, kan du læse

teltdugs-holder og et sidde-hvile-

mere på firmaets hjem-

redskab. Egentlig er den stokkenes

meside her:

simple svar på en schweizerkniv,” si-

www.vilhelm-hertz.dk.

ger Kristoffer Vilhelm, der er snedker
og billedkunstner.
Han er den ene halvdel af Vilhelm
Hertz. Den anden halvdel består af
Thomas Hertz, der står for de tekniske
løsninger på duoens designideer.
Den nye stoks facon, der er i asketræ og 12 millimeter kulfiber, er inspireret af tordenguden Thors hammer -

Pressefoto

Shop trygt og
undgå falske
webshops

Stokken ‘Mjølner’ er stivere i kon-

der bestemt ikke mangler noget at

Mjølner - der nok er en verdens første
(og kraftigste!) multi-tools.

skal se initiativet SIKKER SHOPPING, som er et lille gratis program,

søgeresultater. Skulle du alligevel

Medlem sikrer
tilgængeligheden
ved Metrostation

klikke dig ind på en fupbutik, så får

Den 12. december 2019 kunne lokal-

pladsen foran metrostationen gjorde

du vist en tydelig advarselsmedde-

bladet ”Mit Nørrebro” bringe den gode

det så godt som umuligt for blandt

lelse med opfordring til at forlade

nyhed om, at metrostationen ved Nør-

andet mennesker i kørestole at for-

siden. Du kan læse mere og se en

rebros Runddel i København var blevet

cere underlaget, da de sad fast i de

lille film på https://www.emaerket.

tilgængelig for personer i kørestol.

mange småsten.

som du downloader, og på den
måde kan du se, hvilke webshops
e-mærket har mistænkt for at være
fup-butikker drevet af it-kriminelle. Disse webshops markeres
med et rødt advarselsikon i dine

dk/sikkershopping.

Ved åbningen to måneder tidligere
blev det åbenbart, at småsten på
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Det faktum fik Annette From Norring, medlem af RYK, som er en spe-

FLYTBAR BRUSEKABINE
DFS-plus er et hjemmehjælperfirma,
som har fået eneret på at sælge sammenklappelige brusekabiner, men
de bruger dem også selv til deres
kunder.
Brusekabinen fungerer ved, at man
folder den ud og sætter en ledning i
en stikkonktakt, og en bruseledning
til en vandhane, og så pumpes vandet væk fra den blå bund og ud i fx
en håndvask eller i et toilet.
Lars Baum er projektleder og sælger dem for DSF-plus. ”Jeg har stillet
brusekabinen op i et privat hjem i
Taastrup, og en hjemmehjælper har
så brugt brusekabinen sammen med
en borger. Bagefter fortalte de, at de
begge havde været glade for den. I
hjemmet var der ikke særlig meget
plads, og borgeren havde ikke oplevet et rigtigt bad i et halvt år. Det
er noget andet at få et bad end at

Sammenklappelig brusekabine kan bruges, når fx badeværelset er for lille til en badestol. Pressefoto.

blive vasket med vådservietter og
tørshampoo,” siger Lars Baum, som

deres badeværelse længere, fx fordi

har solgt dem siden oktober 2019 i

det er for lille til at rumme en per-

Det er en amerikansk opfindelse

Skandinavien.

son med et bevægelseshandicap.

brugt til soldater på midlertidige ba-

Brusekabinen vil også kunne bruges

ser. Prisen er omkring 19.000 kr.

Han ser først og fremmest muligheder i brusekabinen for personer,

af personer i små kolonihavehuse,

som ikke har eller ikke kan bruge

da brusekabinen er billigere end at

etablere et badeværelse.

cialkreds i Dansk Handicap Forbund,
til at stå frem i lokalbladet og fortælle
om udfordringerne omkring tilgængeligheden. Det fik Metroselskabet til
at reagere, og i december kunne de
så meddele, at tilgængeligheden ved
stationen var fikset.
Herfra takker vi for indsatsen og
lader eksemplet stå til efterfølgelse,
hvis man lokalt oplever, at det halter
med tilgængeligheden. I det forrige
nummer af Handicap-nyt beskrev vi
den nye del af Metroen. Du kan læse
bladet via hjemmesiden.

Reginaldo Sales / Metroselskabet
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Efterlysning:

ØBOER MED
HANDICAP

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Brochen ringer efter
hjælp, når du falder

Danmark er et ørige og har 443
navngivne øer, hvoraf 78 øer er
beboede. Bor du på en ø uden
broforbindelse og har du et bevægelseshandicap, og har du lyst til
at fortælle om dit liv som øboer til

Den ligner et smykke; en broche,

ældre eller demente. Det er det,

Handicap-nyt, så kontakt redaktør

som skal pynte på trøjen eller kjolen.

der startede hele idéen, og derfor

Bente Rødsgaard tlf. 39 29 35 55, el-

I virkeligheden er det en alarm, som

brænder vi for det her,” siger Nico-

ler bente@danskhandicapforbund.dk

via GPS og opkald gør opmærksom

lai Kildegaard, som er medejer og

på, hvis bæreren falder eller bliver

softwareudvikler i virksomheden til

væk. Brochen er tiltænkt ældre og

Lokalavisen i Aarhus.

demente.
Det er den Aarhusianske iværksæt-

Brochen kan kobles op på en app,
således at pårørende kan holde øje

tervirksomhed Sarita CareTech, der

med og får en notifikation, hvis der

står bag brochen, og for folkene bag

sker noget, som de bør reagere på.

virksomheden er det ønsket om at
hjælpe, der driver værket.
”Vi håber, at vi kan hjælpe nogle

Interesserede kan læse meget mere om Pearl, som brochen kaldes, på
firmaets hjemmeside: www.sarita.dk.

DET RØDE Ø-MÆRKE FYLDER 30 ÅR
samtlige 30 år og ifølge en ny un-

FAKTA – VIDSTE DU:

dersøgelse, som Epinion har lavet for

• At knap 14 pct. af danskernes fø-

Økologisk Landsforening, forventer
74 pct. af danskerne at købe mere
økologi fremover.
”Hvor forbrugerne tidligere havde
fokus på basisvarer inden for mejeri

mange økologiske varer pr. indbyggere som danskerne. Ifølge Økologisk Landsforening skyldes det i høj
grad det røde ø-mærke, som fylder
30 år i 2020.
Salget af økologiske varer har
været konstant stigende gennem
10 • HANDICAP NYT 1 - 2020

i Danmark er steget med 86 pct.
siden 2007.
• At Dansk Naturmælk var et af de
første produkter, som fik det røde

che- og trendprægede produkter fx

ø-mærke.

kolade. Det betyder, at der kommer

logi. Ingen andre i verden køber så

• At det økologiske landbrugsareal

og grønt, ønsker de nu også mere niinden for drikkevarer, snacks og cho-

Danskerne er begejstrede for øko-

devareindkøb er økologisk.

flere nye, mindre virksomheder på
banen, og at de eksisterende udvider

• At Danmark var det første land i
verden, som fik sin egen økologilov i 1989.
• At grøntproducenter som Søris og

deres sortiment,” siger Per Kølster,

Søbogaard har brugt ø-mærket

som er formand for Økologisk Lands-

lige siden 1990.

forening.

• At de økologiske varer i 1991 for

Ø-mærkets 30-års fødselsdag bli-

første gang fik deres egne hyl-

ver fejret i hele 2020 med kampag-

deforkanter og butiksskilte, så

ner og forskellige aktiviteter.

forbrugerne kunne finde vej til
varerne i butikkerne.

NY TEKNIK GØR BILVASK NEMT
Intelligente kameraer gør det nu lettere for mennesker med gangbesvær
og handicap at få vasket bilen. Shell
tankstationerne har som den første tankstationskæde installeret et
system med nummerpladegenkendelse og styring af bilvask fra mobiltelefonen. Det fjerner helt behovet
for at forlade bilen, når den trænger
til at blive vasket.
For bilejere, som har et handicap
eller er dårligt gående, kan det at vaske bilen på en tankstation være en
besværlig, hvis ikke umulig, opgave.
Ikke nok med, at vasken skal købes i
butikken. Bilvask indebærer tit også
gentagende udstigninger fra bilen

så kigget på, hvordan vi kunne bringe

ud af bilen flere gange for at bruge

og ventetid foran vaskehallen, mens

ny teknologi i spil, der gør det lettere

vaskehallen,” tilføjer han.

bilen er under børsterne.

at klare bilvasken. Jeg synes, at vi har

Det nye system fungerer via en

fundet en god løsning, der kombine-

nyudviklet app, hvor bilisten opret-

plads på omkring 100 Shell tank-

rer nummerpladegenkendelse med

ter en konto. Her kan de forskellige

stationer, gør op med alt dette. Her

en smartphone-app. Her kan du nu

bilvaske så købes.

åbner intelligente kameraer, der kan

styre alt fra betaling til aktivering af

aflæse nummerplader, nemlig op

bilvasken,” siger Søren Møller Ma-

hallen, hvor et kamera læser bilens

for, at bilister kan klare alt omkring

retti, retaildirektør i DCC Energi, som

nummerplade for at aktivere bilva-

bilvask inde fra førersædet. Helt

står bag Shell-tankstationerne i Dan-

sken. Selve vasken startes fra mobil-

uden at skulle bøvle med udstignin-

mark, i en pressemeddelelse.

telefonen, hvor det også er muligt at

Men ny teknologi, som nu er på

ger, kodeindtastninger og besværlig
ventetid.

”Ikke mindst for personer med et
handicap eller ældre, som måske er

”I forbindelse med at vi løbende

gangbesværede, er det et klart frem-

forbedrer vores vaskehaller, har vi og-

skridt, at du ikke længere skal ind og

App’en taler sammen med vaske-

tilkøbe f.eks. voksbehandling, lakforsegling, mm.
Shell Service app’en kan hentes i
AppStore og Google Play.

FIND DHF PÅ NETTET: www.danskhandicapforbund.dk
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du på
adressen: www.danskhandicapforbund.dk
DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse:
Landsformand:
Medlemsservice
Afdelingschef:

dhf@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:
Amputationskredsen:

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

susanne@danskhandicapforbund.dk
dhf@danskhandicapforbund.dk
konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:

social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt:

bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk
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RÅDGIVNING

Af Jeppe Kerchkoffs

Flere søger rådgivning
Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam har i løbet af
2019 oplevet en stigning i medlemmer, som søger hjælp
til at håndtere deres sager, og flere af henvendelserne er
om komplekse problemer

D

ANSK HANDICAP FORBUND har siden 2008 haft
et rådgivningstilbud til
medlemmer, som oplever
problemer med at få bevilget den
kompenserende hjælp, de har behov for, eller udfordringer med at
få kontakten med kommunen til at
fungere. Igennem årene er flere og
flere begyndt at benytte vores tilbud om telefonrådgivning og frivillige bisiddere som støtte ved møder
med myndighederne.

og mange samtaler med medlemmerne, så vi kan vejlede dem bedst
muligt i, hvad de kan gøre. Det er
svære og komplicerede sager, som
sjældent er løst med en enkelt telefonsamtale.

Stort pres på medlemmerne
Det er tydeligt for os, at mange
medlemmer oplever et stort pres,
og der er tydeligvis fortsat en

markant besparelsesdagsorden
i kommunerne. For rådgivningen
opleves det, som om vi ’kæmper
fra hus til hus’ om at fastholde
det fundament af hjælp, som er
afgørende for at kunne fungere i
hverdagen. Det bekymrende er, at
der i mange sager er tale om, at
der sjuskes med grundlæggende
sagsbehandling – fx tilstrækkelig
inddragelse af medlemmets afgørende oplysninger. Rådgivningens
erfaringer viser, at der i høj grad er
brug for bedre rammevilkår på handicapområdet – en udfordring, som
vores politiske afdeling arbejder
intensivt med at få løftet.

Stigende aktivitet
I 2019 oplevede vi igen en stigning
i aktiviteten. Antallet af henvendelser og håndterede enkeltsager steg
med 25 procent. Vi modtog knap
1400 henvendelser om hjælp, og
vi foretog udredning og research i
607 enkeltsager. Vores bisiddere
leverede 825 frivilligtimer ude
i landet. Vi får fortsat en positiv
ændring i 2/3 af de sager vi er involverede i, og problemfelterne er
fortsat i nævnt rækkefølge bilstøtte, Borgerstyret Personlig Assistance (BPA), merudgifter, hjælpemidler
og boligændringer.

Komplekse sager
Vores team af socialrådgivere beretter om flere komplekse sager,
hvor basal hjælp skæres markant
ned eller tages fra medlemmerne.
Dette sker samtidig med, at medlemmerne oplever et fravær af koordination af deres sager. Medlemmerne er selvfølgelig dybt påvirkede af at få frataget deres hjælp
– og det kræver meget research

Illustration: Niels Poulsen
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FRIVILLIGE

Af Jeppe Kerckhoffs

Fuld tryk på det
frivillige bisidderkorps
En af forbundets centrale frivilligindsatser er det frivillige korps af bisiddere, som over
hele landet hjælper medlemmer, som skal til svære møder med myndighederne. I 2019
blev styrken udvidet, så vi nu har 44 bisiddere over hele landet

S

IDEN 2008 HAR Dansk Handicap Forbund arbejdet målrettet med at uddanne og
understøtte frivillige, som
tilbyder at støtte andre medlemmer, som skal til svære møder med
myndighederne. Vores bisiddere er
frivillige og motiveres først og fremmest af en stærk lyst til at hjælpe
andre. Det er et godt udgangspunkt
og kombineret med en god grunduddannelse og årlig fastholdelse og
videreuddannelse og erfaringsudveksling, så får vores medlemmer
en kompetent støtte ved deres side.

Medlem hjælper medlem
Bisiddernes fokus er at medvirke
til at skabe et godt møde, hvor
medlemmet får leveret alle de vigtige oplysninger, som kun de selv
sidder inde med. Vi arbejder for
god dialog og vi bestræber os på
at bygge bro mellem medlem og
myndighed. I praksis foregår det
ved, at man på et formøde hjælper
medlemmet med struktur og fokus,
og på mødet er man en understøttende funktion og ikke mindst et
ekstra sæt øjne og ører. Og bisidderne yder en stor indsats – i 2019
leverede de 825 frivilligtimer fordelt på knap 200 enkeltmedlemmer.

Styrket indsats

Illustration: Niels Poulsen
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I 2019 modtog vores
erfarne
bisiddere
videreuddannelse af
en erhvervspsykolog
specialiseret i
netop støtte til mennesker i svære
situationer, og
det blev besluttet
at supplere gruppen
af erfarne bisiddere med

et nyt hold, som netop nu er ude
på deres første opgaver.
At støtte et medlem med udfordringer er en kompleks opgave. Det
er derfor vigtigt for os, at bisidderne har de rette kompetencer og vil
arbejde for den gode dialog. Derfor
skulle kursisterne denne gang motivere deres ansøgning, og de, der
blev vurderet egnede til opgaven,
gik videre til et egentligt uddannelsesforløb. I alt 12 nye bisiddere
kom igennem, så vi nu tæller 44
frivillige, som er klar til at rykke ud
til medlemmerne. Det sker gennem
vores rådgivningsteam, der koordinerer og sparrer med bisidderne
før og efter opgaverne.
Vi er glade for og stolte af vores
bisiddere, for netop den personlige
støtte er afgørende for de medlemmer, som er i en svær situation.
Ofte er det en god løsning at
kombinere vores tilbud om faglig
rådgivning hos rådgivningsteamet
med den mere personlige støtte af
an bisidder ude hos medlemmet.

BRUG FOR EN
BISIDDER?
Kontakt forbundets rådgivningsteam på: 39 29 35 55.
Eller skriv til os via ’Min side’ på
hjemmesiden.

NIELS BURCHARTH
NOKIAVEJ 1
8700 HORSENS
TLF: 76 25 41 00
WWW.NIELS-BURCHARTH.DK

Kærgade 245
8940 Randers SV

Raizer fra Liftup hjælper en person, der er faldet op til næsten stående
stilling på få minutter. Den stabile stol kan betjenes af én enkelt hjælper og
kræver ingen fysisk indsats fra hjælperen udover en støttende hånd.

Liftup A/S
Hagensvej 21 • 9530 Støvring • +45 9686 3020
mail@liftup.dk • www.raizer.dk

D1

- Vi leverer og monterer Jeres
Transportbånd og Industriporte
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DANSK HANDICAPDAG 2020

DANSK HANDICAPDAG 2020

Af Mads Stampe

13 ÅR MED
KOMMUNALREFORMEN –
BRUG FOR EN NY VEJ

Å

RETS TEMA UDSPRINGER af, at den ny regering har meddelt, at
man vil kigge nærmere på handicapområdet og i den forbindelse
specialiseringen på området. Det er på tide – for siden 2007 har vi
været udfordret af, at kommunerne har fået overført alle de opgaver, som tidligere var definerede som specialiserede og betød, at man kunne
hente specialviden fra amterne, som havde et større befolkningsgrundlaget.
I dag varetages mange opgaver af generalister og ikke specialister. Kommunerne har det fulde ansvar – både i forhold til visitering og finasiering, og
det siger sig selv, at man i en kommune ikke kan opretholde viden om alle
de forskellige målgrupper og problemstillinger.
”Det ser nu ud som om, at der politisk er en anerkendelse af, at der skal
kigges nærmere på dette. Det vil først og fremmest kræve, at man får forståelse for, at der er områder, som kræver specialviden. På vores område er
for eksempel BPA og hjælpemidler noget, som kræver en særlig viden,” siger landsformand Susanne Olsen og peger i samme ombæring på, at medfinansiering også er en vigtig del af diskussionen, så vi fremover undgår, at
det er den lokale kommuneøkonomi, der er afgørende, når man har behov
for en specialiseret eller omfattende hjælp.
”Denne anerkendelse skal vi udnytte til at få fagligheden tilbage på sporet, for mennesker med handicap kan ikke leve med udhulingen af området, som typisk hænger sammen med manglende viden eller økonomiske
hensyn,” slutter Susanne Olsen.
På landkortet her på siden kan du finde din region og se, hvad Dansk
Handicapdag 2020 har i støbeskeen til dig.

REGION SYDDANMARK
Dato: Lørdag den 21. marts 2020 kl. 12.00-17.00.
Sted: Arena Syd, Idrætsvej 3, Vamdrup.
Hovedtaler: Politikerlounge med landsformand Susanne Olsen, formand for Danske Regioner Stephanie Lose og medlem
af kommunalbestyrelsen i Haderslev Kommune Mogens Rerup.

Pris: kr. 250 pr. deltager.
OBS: Bindende tilmelding til egen lokalafdeling senest den 1. 3. Evt.
specialkost oplyses ved tilmelding.
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REGION MIDTJYLLAND
Dato: Lørdag den 21. marts 2020 kl. 10.30-16.00.
Sted: Handicare Herning, Bakkerskærvej 48, 7400 Herning.
Hovedtaler: Rikke Kastbjerg, næstformand i Dansk Handicap Forbund.
Pris: Dagen er gratis for alle.
OBS: Tilmelding senest den 14. 3. til Jeannette Ågård Andersen, tlf. 61 67 09 93, mail:
jeannetteaagaard@gmail.com.

REGION HOVEDSTADEN,
BORNHOLM
Dato: Lørdag den 21. marts 2020 kl.
12.30-16.30.

Sted: Sagahuset, Sagavej 2, Rønne.
Hovedtaler: Hans Jørgen Møller.
Pris: kr. 125 pr. deltager.
OBS: Der serveres 2-retters menu og kaffe. Musik v. Martin
Valentin og lotteri. Tilmelding: Tilmelding til Lis Schou, tlf.
20 41 43 04, senest den 17. 3.

REGION HOVEDSTADEN
Dato: Lørdag den 28. marts 2020 kl.
12.00-16.30.

Sted: Poppelhuset, Stadionvej 40, 3390
Hundested.

Hovedtaler: Landsformand Susanne Olsen.
Pris: For medlemmer i Frederikssund/Halsnæs afdeling kr.
150. For ikke-medlemmer kr. 300.

OBS: Bindende til Anna Marie Knudsen, tlf. 26 18 38 46,
senest den 2. 3.

REGION SJÆLLAND
Dato: Lørdag den 21. marts 2020 kl. 12.0018.15.

Sted: Herlufmaglehallen, Hal 2, Ravnstrupvej
1, 4160 Herlufmagle.

Hovedtaler: Erna Christensen, hovedkasserer i Dansk Handicap
Forbund. Velkomst ved regionsrepræsentant Tonny Ploug.
Pris: Pris pr. deltager kr. 325.

OBS: Samlet tilmelding fra afdelingerne i regionen senest
den 29. februar til Bente Olsen, mail: bente.norne@outlook.
dk. Efter tilmeldingsfristens udløb vil lokalformændene
modtage en faktura på beløbet for alle de tilmeldte samt
indbetalingsoplysninger. Hver afdeling medbringer desuden
seks gevinster af kr. 75. Gavekort skal være landsdækkende.
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JENS BOUETS KLUMME

PÅ OFFICIELT BESØG I POLEN
I anledningen af 100 året for
genetableringen af Polen og
Danmarks diplomatiske samarbejde var kronprinseparret,
sundhedsministeren og undertegnede fra Dansk Handicap Forbund samt en række erhvervsfolk inviteret til Warszawa til
fejringen. Fejringen var først og fremmest en hyldest til
de gode relationer landene imellem og derudover en
præsentation af Danmarks færdigheder på sundheds-,
handicap- og klimaområdet.
Polen genopstod som selvstændig nation efter første verdenskrig i 1918, og i 1919 genoptog landet sine
diplomatiske forbindelser til blandt andet Danmark.
Efter anden verdenskrig i 1945 og frem til 1989 bar de
diplomatiske forbindelser præg af ”Den kolde krig” og
Polens tilknytning til Warszawapagten. Fra murens fald
i 1989 tog den demokratiske proces fart, og selvom
Polen er et relativt nyt demokrati, er de nået langt i
bestræbelserne på at opbygge et ansvarligt og bæreAf Stig Langvad

dygtigt samfund.
Selve arrangementet var en heldagsforestilling med
afgang fra København kl. 08.00 og hjemkost kl. 22.30.
Dagen for mig bød blandt andet på deltagelse i faglige
rundbordsdiskussioner om sundhed med sundhedsindustrien, frokost i præsidentpaladset med Polens præsidentpar, kronprinseparret, sundhedsministeren og
udvalgte i erhvervsdelegationen samt holde en tale om
Dansk Handicap Forbunds fokusområder på handicapområdet for samtlige inviterede og deltage i et officielt
kulturarrangement på Warszawa nationalteater.
Alt i alt var det en fantastisk oplevelse, hvor den
danske ambassade i Warszawa havde påtaget sig planlægning og gennemførelse af hele arrangementet. Og
som en personlig kommentar vil jeg gerne nævne, at,
at kronprinseparret vel sammenlagt fra morgen til sen
aften havde ca. 2 x 20 minutters pause. Ellers var de på
non stop og med smil, taler og indlevelse. I den grad
imponerende.
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

LÆSERBREV

DET GÅR FREMAD, HELDIGVIS

J

EG SYNES, AT det er oftere og oftere, at vi kan se
en anmeldelse af tilgængelighed, som er langt
mere positiv, end de var for ganske få år siden
– og helt tilbage til 1961, hvor jeg kan datere
starten på Dansk Handicap Forbunds kamp for tilgængelighed.
I det seneste nummer af Handicap-Nyt kunne jeg
læse en anmeldelse af den nye metro i Københavns
undergrund. Ud fra den kunne jeg kun komme til den
konklusion, at det er meget godt – bortset fra at der
mangler skiltning, og så ved jeg, at der er nogle problemer med belægningen oven for stationerne.
I det samme nummer læste jeg om en hotelkæde
(Zleep), som etablerer værelser med en ganske god
tilgængelighed – med ganske få fejl, som fx at en lift
ikke kan komme ind under sengen og derfor ikke kan
bruges der. Men det hører til i kategorien under mindre
udfordringer.
Også i samme nummer kunne jeg læse, at det nytter
noget at være i dialog med den tekniske forvaltning i
den kommune, hvor man bor. Det gør en positiv forskel
i forhold til niveauet for tilgængelighed.

Og endelig kunne jeg læse, at Kulturarvsstyrelsen
fortsat er positive i forhold til at foretage ændringer i
fredede bygninger, når det gælder om at etablere et
vist niveau af tilgængelighed. Det tror jeg også, at de
er, og at den holdning faktisk er med til at sikre, at der
etableres tilgængelighed flere og flere steder inden for
kulturarven.
Det ville ikke være tilfældet for 25 år siden, hvor vi
i Århus holdt det første møde med teknisk forvaltning
om behovet for tilgængelighed, og om konsekvenserne
ved ikke at have løsninger til tilgængelighed, sådanne
møder var forudsætningen for, at der endelig blev
etableret en god dialog og med mange rigtig gode løsninger som resultat.
Jeg mener, at det er ved at være den tid, hvor man
også skal lade noget komme til orde for at fortælle den
positive historie, som i øvrigt også bekræftes af politik
og beslutninger inden for EU. Vi er ikke i mål – langt
fra, men vi er tættere på end nogensinde i handling og
holdning.
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TEKNOLOGI

Af Mads Stampe. Foto: Mikkel Bendix, DTU Skylab.

Fremtidens samfund er for alle
– og det skal vi huske at tænke over

De fremmødte diskuterede
lystigt i pauserne.

Technology Leaving no one Behind er et 3-årigt projekt, som er støttet af Bevica Fonden.
Målet er at få fremtidens ingeniører til at tænke alle typer mennesker ind så tidligt i designfasen som muligt, når fremtidens bygninger og teknologier udvikles. Når man skal
det, er principperne omkring universelt design helt essentielle. Handicap-nyt var med til
kick-off event på projektet i december

J

EG TRÆDER IND i DTU Skylab
til det såkaldte kick-off
event på det treårige projekt
Technology Leaving no one
Behind, som skal klæde fremtidens
ingeniører bedre på til at tænke i
flere mennesketyper, når de udvikler fremtidens produkter og bygninger, end de gør i dag. Rundt om
i det store rum sidder studerende
og andre inviterede og snakker i
et meget uformelt og umiddelbart
kreativt miljø. Det ligner ikke den
type konferencer og events, som jeg
tidligere har deltaget i. Faktisk er jeg
lidt forvirret og i tvivl om, om jeg er
gået rigtigt.
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Jeg spørger mig frem og bliver bekræftet; det er det rigtige
sted. Eventet starter om en halv
time, og der er lidt mad, hvis jeg
har lyst, mens jeg venter. Det
er rummet, der er anderledes.
Det er stort og forekommer mig
tilfældigt møbleret med runde
borde og stole, som står mellem
hinanden. Der er en scene i den
ene ende af rummet, men den
ser jeg ikke med det samme. Der
hænger en klynge af noget, der
ligner elektriske pærer, der hvor
maden står. Det er ikke dem alle,
der lyser, og de giver ikke meget
lys i det hele taget, så jeg undrer

mig over, hvad det egentlig er, og
hvorfor de er der.
Efterhånden som jeg har været
der lidt tid, vokser rummet for mig.
Det har en kreativ fornemmelse,
og det virker som et sted, hvor der
er højt til loftet, og hvor idéer kan
få lov at udvikle sig og blive til
virkelighed. Det virker som et sted,
hvor man kan begå fejl og lære af
dem, inden man udvikler sit projekt
videre.
Jeg vidste det ikke på dét tidspunkt, men faktisk ramte mine
umiddelbare fornemmelser af rummet direkte ned i det, som DTU
Skylab ønsker at være; et kreativt

sted, hvor man som studerende
eller helt udefrakommende kan
komme ind og arbejde med sin ide
og få sparring fra stedets ansatte.
Det forklarer projektleder hos DTU
Skylab Marie Louise Møllebæk
Pollmann-Larsen.
”Vi ser gerne, at der er en voksende kurve for start-ups, som har
snitflader med Skylab. De kan både
komme ude fra kurserne her på
DTU, men de kan også kommer andre steder fra, fordi der lige nu er
bevidsthed om, hvad vi kan hjælpe
med. Der er selvfølgelig start-ups,
der har snitflader med DTU, men
forhåbentligt kommer der med
tiden også teams, som er etableret
på tværs af universiteter og studieretninger, som kan se, at de har
brug for nogle andre perspektiver
i forhold til at drive deres idé videre,” siger hun til Handicap-nyt.
Marie Louise Møllebæk PollmannLarsen er projektleder på Technology Leaving no one Behind-projektet
og knyttet til DTU Skylab. Derfor
er hendes mål i høj grad, sammen
med sine kollegaer, at skubbe til
de studerende, og hvem der ellers
kommer til hende og Skylab, for at
få udviklet deres idéer, og få dem
til at tænke i alle mennesketyper
og universelt design så tidligt som
muligt i processen.

De fremmødte bidrog med gode
ideer til fremtidigt arbejde.

”Vores mål er, at universelt design kommer ud som komponent
på tværs af uddannelser. Lige nu
lever det rigtig meget på design
og innovation-linjen her på DTU,
som har meget fokus på at bringe
folk med forskellige behov ind i
udviklingsprocessen. Vi skal ud i de
mere klassiske uddannelser. Vi har
fx et mål om, at vi skal ud på minimum fem forskellige uddannelser
og få universelt design ind som et
begreb i deres teknologiudvikling.
Det kan jo være, når man tænker
bygningsdesign, robotteknologier
eller miljøløsninger, der skal man
altså også have det med ind – om
ikke andet som en bevidsthed i
udviklingsfasen,” konstaterer Marie
Louise Møllebæk Pollmann-Larsen.
Det sidste er vigtigt. Det der med
bevidstheden. Det er i hvert fald
også den opfattelse, som Marianne
Thellersen, som er koncerndirektør
for Innovation og entreprenørskab
på DTU, har. Hun mener, at ingeniører og ingeniørstuderende i mange
år måske har været styret af deres
individuelle stereotype opfattelser
af, hvad et menneske har brug for
og været meget drevet af, hvad
vi selv har set og oplevet. Ikke
nødvendigvis med vilje, men simpelthen fordi bevidstheden om det
ikke har været nok til stede.

UNIVERSELT DESIGN –
NOGET FOR ALLE
Universelt design differentierer
ikke mellem funktionshæmmede og ikke-funktionshæmmede,
sådan som det er tilfældet, når
man laver særlige tiltag for
en specifik brugergruppe. Det
handler om at drage omsorg for
almen menneskelig variation i
funktionsevne.
Universelt design er et værdibaseret begreb, der repræsenterer en vision om et byggeri,
der inkluderer menneskelig
mangfoldighed på tværs af
funktionsevne og alder, køn
og kultur. Derved rummer universelt design muligheden for
sanselige, stimulerende og oplevelsesmæssige tiltag såvel som
funktionelle og praktiske.
Universelt design tilbyder muligheden for at udvikle nye, varierede og ligeværdige løsninger i
byggeriet. Det har længe været
forståelsen, at tilgængelighedstiltag kan sikre ligeværd ved fx
at få alle ind ad den samme dør.
Universelt design åbner op for
en fortolkning af, at ligeværdighed også kan betyde, at alle
skal ind ad en dør på en værdig
måde, men ikke nødvendigvis
den samme dør. Universelt design åbner altså op for, at mangfoldighed i brugerbehov kan
imødekommes med en mangfoldighed af løsninger.
Som metode tilbyder universelt design en mulighed for at
tænke hele den menneskelige
fysiologi igennem i et projekts
allerførste faser og spørge:
Hvem er brugerne egentlig? En
realistisk tilgang til brugernes
egentlige funktionsevner kan
sikre projektet et godt udgangspunkt for de senere detaljeløsninger.
Kilde: https://sbi.dk/tilgaengelighed/Pages/universeltdesign.aspx.
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Der blev lyttet interesseret til oplægsholderne, der blandt andet talte Jacob Nossell fra EnactLab.

En gruppe studerende fra 1. semester på design og innovationslinjen på DTU præsenterede deres ide til et produkt, der skal gøre livet
med handicap renere.
22 • HANDICAP NYT 1 - 2020

”Hvis vi prøver at åbne det op
og lave det benspænd for os selv,
at man faktisk kan tænke ud over
det – og det kan jo tage udgangspunkt i en, der har et handicap
– og så prøve at tage den derfra
og overføre det til noget, som alle
kan bruge og blive glade for. Det er
dét, der er så smukt ved universelt
design,” siger hun. Det handler om
at få taget stilling til de forudindtagede tanker og idéer, man har,
mener hun.
Marianne Thellersen mener også,
at principperne og tankegangen,
som ligger bag universelt design,
kan bruges af de studerende, når
de tænker design.
”Jeg synes, det, der er så smukt
ved det her, er, at alting bliver
bedre. Jeg synes nogen gange, det
bliver stigmatiserende, når man
designer noget, som måske er lidt
2. klasses for en person med han-

dicap. Sådan skal det ikke være.
Det skal jo være lækkert,” siger
hun. Og det synspunkt bakkes op
af Alberte, som er studerende på 1.
semester i faget Design og Inovation på DTU.
”Vi ved, at der er et udtalt ønske om at kunne bruge nogle produkter, som også bliver brugt af
nogle, der ikke har et fysisk handicap, så det ikke bliver stigmatiserende. I den proces hjælper det
rigtig meget at se på sin idé i en
helt anden kontekst,” konstaterer
hun med henvisning til en elastik,
de har udviklet til at hjælpe mennesker i kørestol med at kunne
bære ting i skødet, uden at de
falder ned.
Og det er præcis det, projektet
Technologi Leaving no one Behind
og tænkningen omkring universelt
design skal være med til at skubbe
på, mener direktør i Bevica Fonden

En gruppe studerende
får konstruktiv kritik på
en ide fra en af de fremmødte.

Marianne Kofoed. Det handler om
at glemme de specifikke grupper
og designe for os alle sammen,
siger hun.
”Vi skal huske, at vi alle er forskellige, og at vi kommer i alle
størrelser og udformninger. Det,
der er vigtigt for os i det her
specifikke projekt, det er, hvad
det er for en viden, vi skal give
ingeniørerne, for at de får den her
tænkning ind omkring universelt
design, når de udvikler fremtidens
teknologier og produkter,” siger
Marianne Kofoed.
DTU Skylab holdt kick-off event
i december. Projektet har fået fem
millioner kroner af Bevica Fonden
og løber over tre år. Interesserede
kan læse meget mere om projektet
på Bevica Fondens hjemmeside og
på DTU Skylabs hjemmeside. Der
ligger links til de to sider på Handicap-nyt EKSTRA.

PROJEKTET TECHNOLOGY LEAVING NO
ONE BEHIND
Projektet Technology Leaving
no one Behind er et treårigt projekt, som er støttet økonomisk
af Bevica Fonden, og Danske
Handicaporganisationer (DH) er
strategisk partner på projektet.
Projektets mål er at fremme
inklusion og tilgængelighed
som en naturlig del af design og
udvikling af nye tekniske løsninger hos ingeniørstuderende på
DTU. Altså fremme teknologi for
alle. Det skal både ske gennem
uddannelsen og gennem DTU
Skylab, hvor studerende og forskere kan få råd og vejledning
om at starte egen virksomhed.
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NYT FRA AFDELINGERNE

BORNHOLM
Lørdag den 15. februar kl. 13.00-16.30: Generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være formanden i hænde senest otte dage før. Efter generalforsamlingen
er der bankospil med medbragte pakker a ca. kr. 25. Afdelingen er vært med kaffe og kage. Tilmelding senest den 11. 2.
Lørdag den 21. marts kl 12.30-16.30: Dansk Handicapdag.
Der serveres to retter mad samt kaffe/småkager. Pris kr. 125.
Se mere om dagen på side 16. Tilmelding senest den 17. 3.
Lørdag den 16. maj kl. 17.30: 50 års jubilæum i afdelingen.
Fejres med tre-retters menu inkl. to glas vin på Hotel Balka
Strand. Pris kr. 50, resten betales af afdelingen. Der arrangeres kørsel til og fra Hotel Balka Strand, pris kr. 50 t/r. Musik v.
Søn for Mor og underholdning. Tilmelding senest den 8. 5.
Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 20 41 43 04. Arrangementer foregår i Sagahuset, med mindre andet er nævnt.

FREDERIKSHAVN-SÆBY
Torsdage den 20. februar og 5. og 19. marts og 2., 16. og
30. april og 7. maj: Bankospil.
Arrangementerne foregår på Dagcentret Ingeborgvej.

FREDERIKSSUND-HALSNÆS
Lørdag den 28. marts kl. 12.00 - 16.00. Dansk Handicapdag.
(Se side 16).
Lørdag den 4. april 12.30-14.45: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til behandling skal være
formanden i hænde senest den 21. 3. Husk betalt kontingent for 2020. Vi starter med spisning. Generalforsamling
starter ca. 13.45. Tilmelding senest den 30. 3.
Onsdag den 13. maj kl. 18.30-21.30: Jørgen Tved kommer
og fortæller historier. Hvis I har nogle emner, som interesserer jer, så kom endelig med dem. Sidste tilmelding den 11. 5.
Vores arrangementer starter kl. 18.30 - 21.30 med mindre
andet er nævnt. Tilmeldinger til Annemarie, tlf. 26 18 38 46,
bedst efter kl. 17.00. Arrangementerne foregår i Fritidscentret, Multisalen, Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk.

FURESØ-ALLERØD-BALLERUPHØRSHOLM-RUDERSDAL
Mandag den 20. april kl. 17.00-21.00 på Kirkehavegaard,
Kirkehaven 16, 3450 Lillerød: Generalforsamling. Dagsorden
iflg. vedtægterne. Særlige forbehold i forhold til mad samt
spørgsmål til arrangementet henvendes til Tine G. Snek-

kerup, tlf. 26 64 04 31, mail: tineanker@gmail.com, eller
til Marianne Rosenvold, tlf. 44 95 57 20, mail: rosenvold@
mail.tele.dk. Tilmelding af hensyn til mad senest den 1. 3. til
Tine G. Snekkerup.

HADERSLEV
Tirsdage den 18. og 25. februar og 7. og 31. marts: Lotto.
Tirsdag den 3. marts: Foredrag v. Bent Vedsted Rønne.
Tirsdag den 10. marts: Fællessang og hygge v. Guitar Finn.
Tirsdag den 24. marts: Vores fælles rejseoplevelser i Colombia v. Lena og Kim.
Tirsdag den 7. april: Generalforsamling.
Alle aftner afholdes på Hiort Lorenzens Center med mindre andet er nævnt. Hiort Lorenzens vej 67 i Haderslev fra
kl. 19.00 til kl. 21.30. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Bestilling af kørsel tlf. 60 62 59 13, tirsdag mellem kl. 16.00 og
17.00. Alle aftner inklusiv kaffe og brød kr. 25. Entré for ikke
medlemmer kr. 40.

HALS
Onsdag den 4. marts kl. 18.00 på Restaurant Strandvejen,
9370 Hals: Generalforsamling. Spisning fra kl. 18.00. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Tilmelding til spisning.
Der serveres stegt flæsk med persillesovs, dertil øl/vand og
kaffe/te.

HIMMERLAND
Tirsdag den 10. marts kl. 19.00 i Messecenter Vesthimmerland, Messevej 1, 9600 Aars: Generalforsamling. Dagsorden
iflg. vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før pr. brev eller mail. Alle medlemmer er
velkomne til spisning fra kl. 18.00. Tilmelding til mad nødvendig senest den 1. 3 til Ninna Rask Hansen, tlf. 22 67 31
16, mail: ninnalh@yahoo.dk. Efter generalforsamlingen er
der kaffe og kage.
Følg med i nyheder på vores hjemmeside og på vores Facebookside.

HORSENS
Torsdag den 19. marts kl. 19.00: Generalforsamling.
Torsdag den 2. april kl. 18.00: Fællesspisning og medlemsmøde.
Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen, med mindre
andet er nævnt. Drikkevarer medbringer man selv.
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KORSØR-SKÆLSKØR
Mandag den 24. februar kl. 17.30-21.30: Medlemsaften.
Der serveres frikadeller med brun sovs, hvide kartofler,
rødkålssalat og surt. Senere serveres kaffe/te med fastelavnsboller. Vi slår katten af tønden. Lotteri med kontante
præmier. Pris kr. 100 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr.
150. Evt. transport kr. 60. Tilmelding senest den 16. 2.
Lørdag den 21. marts kl. 12.00-18.15 i Herlufmagle Hallen:
Dansk Handicapdag. Se mere i lokalblad nr. 1 2020 eller på
side 16. Tilmelding senest den 29. 2.
Mandag den 20. april kl. 17.30-21.30: Generalforsamling.
Vi starter med tre stk. finere smørrebrød, hertil kan købes
drikkevarer. Generalforsamlingen starter kl. 19. Dagsorden
iflg. vedtægterne. Forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før. Efter generalforsamlingen serveres en
ostemad og kaffe/te. Der sælges lotteri med fine præmier.
Tilmelding nødvendig senest den 12. 4.
Mandag den 17. august-lørdag den 22. august: Ferierejse
til Nordjylland. (Se side 30).
Tilmeldinger på tlf. 58 19 60 79 eller 20 96 27 69. Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, med mindre
andet er nævnt. Betaling til arrangementer sker i kontanter
ved dit fremmøde på dagen. Bestyrelsen forbeholder sig ret
til at aflyse ved for få tilmeldte. Ligeledes forbeholder vi os
ret til ændringer.

KØBENHAVN
Søndag den 14. juni-fredag den 19. juni: Liftbusrejse til
Berlin. Pris kr. 5.000 inkl. rejse og morgenmad. Evt. tillæg
for enkeltværelse. Flere oplysninger hos Eva Knudsen, tlf.
21 44 63 05.

MIDT-VEST
Torsdage den 20. februar og 19. marts og 16. april og 14.
maj kl. 18.30-21.30: Banko.
Lørdag den 22. februar kl. 14.00-19.30: Fastelavn. Vi starter med kaffe og fastelavnsboller, derefter tøndeslagning
med præmier til bedst udklædte samt kattekonge og –dronning. Pris kr. 100. Tilmelding senest den 10. 2.
Lørdag den 7. marts kl. 13.00-17.30: Tur til Horsens Statsfængsel. Der er kun 24 pladser, og de tildeles efter først til
mølle-princippet. Vi kører fra Bytoften kl. 13.00. Vi starter
med at hoppe i busserne fra kl. 12.30. Efter rundvisning er
der kaffe og kage i cafeen. Pris inkl. Kørsel kr. 175. Ekskl.
Kørsel kr. 100. Sidste tilmelding den 24. 2.
Lørdag den 21. marts: Dansk Handicapdag. Se mere side 16.
Onsdage den 25. marts og 29. april kl. 17.15-21.00: Café
og fællesspisning. Vi spiller spil og laver håndarbejde eller

andet, man har lyst til. Pris for mad kr. 50. Pris for kaffe og
kage kr. 15. Sidste tilmelding til mad skal ske mandagen før.
Lørdag den 18. april kl. 12.30-17.30: Påskefrokost. Pris kr.
100. Sidste tilmelding den 6. 4.
Lørdag den 16. maj kl 13.00-17.30: Tur til Brunkulsmuseum i Søby. Vi pakker kaffekurven. Vi kører fra Bytoften kl.
13. Pris kr. 125 med bus. Kr. 100 uden bus. Sidste tilmelding
den 4. 5.
Tilmelding til arrangementer til Jeanette, tlf. 61 67 09 93,
eller på Bytoften 73 i det gamle cafeteria mellem kl. 15.00
og 16.00. Alle arrangementer foregår på Teglvænget, med
mindre andet er nævnt.

ODSHERRED
Tirsdag den 28. april kl. 18.00-21.00 på Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby: Generalforsamling. Dagsorden
iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før. Der vil ud over generalforsamling være oplæg v. socialrådgiver Ulla Trøjmer og spisning.
Tilmelding senest den 14. 4. til Lena, til. 59 65 95 86, mail:
lena.nielsen@ofori.dk, eller Susy, tlf. 59 32 45 65, mail: susysiv@mail.dk.

SKAGEN
Mandage den 17. og 24. februar og 2., 9., 16., 23. og 30.
marts og 6., 20. og 27. april og 4. og 11. maj kl. 14.0016.30. Mandagsklub.
Torsdage den 20. februar og 19. marts og 2., 16. og 30.
april og 14. maj kl. 19.00-22.00: Bankospil.
Fredag den 14. februar kl. 18.00-22.00: Gule ærter, æbleskiver, kaffe og småkager. Der vil være underholdning. Pris
kr. 80 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150.
Tirsdag den 10. marts kl. 18.00-22.00: Generalforsamling.
Spisning fra kl. 18.00-19.00. Tilmelding til spisning senest
den 7. 3. Øl og vand kan købes.
Fredag den 13. marts kl. 13.00-16.00: Reception for Kaj,
som har været formand for afdelingen i 25 år. Der vil blive
serveret lidt godt til ganen og maven.
Søndag den 15. marts kl. 10.00-16.00: Loppemarked. Der
kommer 11 loppesælgere, som har lejet sig ind med mange
forskellige ting til salg.
Torsdag den 26. marts kl. 19.30-23.00: Danseaften.
Tirsdag den 28. april kl. 14.00-16.00: Damernes Butik
kommer og viser seneste tøjkollektion. Kaffe og kage kan
købes for kr. 20.
Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rullepølse og ost til kr. 80. Tilmelding skal ske senest tirsdagen
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer

Jazzy 1120 kørestol og rampe sælges

ANNONCE

Kørestolen er brugt og skal have nyt batteri. Nypris kr. 25.000 – salgspris kr. 5.000
Aluminiumrampe (bredde: 79 cm., længde: 200 cm.). Salgspris kr. 1.500. Henvendelse pr. tlf. 61 73 83 93 (Jylland)
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foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest fem
dage før på tlf. 20 86 45 54.

SLAGELSE-SORØ
Mandag den 9. marts: Generalforsamling.
Lørdag den 21. marts i Herlufmagle Hallen: Dansk
Handicapdag (se side 16).
Bornholm den 5.-9. oktober. Ferierejse med liftbus. Vi skal
bo på Hotel Balka Strand. Pris kr. 4.400. Læs mere om rejsen
på side 30.
Alle arrangementer foregår i Kongehave Centeret, Svendsgade 102, Slagelse, med mindre andet er nævnt. Bindende
til-/afmelding til arrangementer til Hanne, tlf. 28 13 75 82,
eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

SKIVE-VIBORG
Mandag den 9. marts kl. 19.30: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Der er fællesspisning fra kl. 18.0019.00. Pris kr. 100 for medlemmer for biksemad og en øl/
vand. Ikke-medlemmer kr. 125. Tilmelding til spisning senest den 24. 2.
Lørdag den 21. marts: Dansk Handicapdag i Region Midtjylland.(Se side 16).
Tirsdag den 21. april kl. 10.00: Bunkermuseum Hanstholm.
Vi kører fra Aktivitetscenteret kl. 10 i liftbus. Pris kr. 240 for
medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 270. Inkl. Spisning og kaffe.
Tilmelding senest den 7. 4.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Lis Mortensen, tlf. 24
82 56 31. Alle aktiviteter foregår på eller afrejse fra Aktivitetscenteret, Odgårdsvej 15A, Skive, med mindre andet er nævnt.

STEVNS-FAXE

SØNDERBORG
Onsdag den 18. marts 2020 kl. 15.00 i Ulkebøl forsamlingshus, Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg: Generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til behandling skal
være formanden i hænde senest den 11. 3. Tilmelding hvis
man ønsker at spise med til Bente Rey, mail: benterey@hotmail.com, senest den 11. 3.
Fredag den 17. april kl. 19.00: Foredrag med Gert Jensen som
fortæller om dengang, han var chefgartner for Dronning Ingrid
på Gråsten Slot. Der vil være amerikansk lotteri. Senest tilmelding den 1. 4. til Ellen Mai, tlf. 24 60 97 05, mail: ellen@mai.lu.
Arrangementer foregår på Knøss Gård, Knøssvej 1, 6470
Sydals, med mindre andet er nævnt.

THISTED
Onsdag den 19. februar kl. 12.30: Fastelavnsfest. Der vil
være mad og kinesisk lotteri. Pris kr. 150 for medlemmer.
Ikke-medlemmer kr. 200.
Lørdag den 7. marts kl. 10.00: Generalforsamling.
Onsdag den 1. april kl. 12.30: Påskefrokost. Fællessang og
musik og kinesisk lotteri. Pris for medlemmer kr. 150. Ikkemedlemmer kr. 200.
Søndag den 3. maj kl. 12.30: Fiskebord. Forskellige hjemmelavede retter af friskfanget fisk og kinesisk lotteri. Pris kr.
150 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 200.
Tilmelding til arrangementer skal ske senest en uge før et
arrangement afholdes.

VESTEGNEN
Lørdag den 7. marts kl. 13.45-18.15: Forårsbanko. Pris kr.
50 plus bankoplader. Ekstraspil kr. 15 for de plader, man har
liggende på bordet. Der serveres kaffe og brød. Bindende
til- og afmelding senest den 25. 3.

Lørdag den 22. februar kl. 16.00: Fastelavn. Der vil ikke blive slået katten af tønden, men der pyntes festligt op. Pris kr.
200, inkl. god mad og banko. Tilmelding senest den 15. 2.

Onsdag den 1. april kl. 18.30-21.00: Combi-aften, tøjparty
med mere. Pris for medlemmer kr. 30. Der serveres pølser m.
brød og kaffe/te. Til- og afmelding senest den 25. 3.

Lørdag den 7. marts kl. 12.30-16.00: Generalforsamling.
Vi starter med smørrebrød. Dagsorden iflg. vedtægterne.
Efter generalforsamlingen serveres kaffe og kage. Spisning
og kørsel til generalforsamlingen er gratis. Tilmelding senest
den 29. 2.

Onsdag den 13. maj kl. 19.00-22.00: Vestegnens kagebord
og sang. Pris for medlemmer kr. 50. Der serveres pølser m.
brød og kaffe/te. Til- og afmelding senest den 3. 5.

Lørdag den 4. april kl. 12.30-16.00: Påskefrokost. Traditionel påskemenu med alt, hvad det indebærer. Vi arbejder
på at få noget underholdning. Pris kr. 200. Tilmelding senest
den 28. 3.
Søndag den 3. maj-torsdag den 7. maj: Tur til Hotel Feriecenter Slettestrand. Se mere i lokalbladet. Pris kr. 5.995 pr.
person. Eneværelsestillæg kr. 550. Tilmelding til Inge-Lise
Petersen senest den 16. 2. Depositum kr. 1.500, som betales
sammen med tilmelding.
Arrangementer foregår på Mødestedet, Bredgade 1, 4652
Hårlev, med mindre andet er nævnt. Tilmelding til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33, eller Inge Lise Pedersen, tlf. 25 33 32
17, mail: ilbibstevns@gmail.com
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Bindende- til og afmelding til arrangementer skal ske til
Lene, tlf. 23 84 01 49 mandag-onsdag mellem kl. 10.00 og
12.00. Arrangementerne foregår på Kærbo, med mindre andet er nævnt.

VORDINGBORG
Mandag den 6. april kl. 18.00 i Hollænderhaven: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til behandling sendes senest 14 dage før til formand Jan Olsen, mail:
jo-famolsen@post.tele.dk, eller næstformand Bente Olsen,
mail: bente.norne@outlook.dk. Tilmelding senest den 23. 3.
Banko i Hollænderhaven spilles hver mandag til og med
den 4. maj. Der spilles i alt 43 spil hver gang. Dørene åbnes
kl. 17.30, salget slutter kl. 18.20, og banko starter kl. 18.30.
Alle er velkomne.

-altid lave priser!

www.harald-nyborg.dk
Kildehaven er for unge voksne med et handicap, der ønsker at leve et aktivt og selvstændigt liv i
fællesskab. Alle beboere er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om friplejeboliger.
Kildehaven Gården er vores aktivitets- og samværstilbud der ligger i naturskønne omgivelser. Her
aktiveres indskrevne brugere i hverdagene med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og der
vægtes en høj grad af medbestemmelse i hvilke aktiviteter der skal iværksættes.
Kildehaven vil sikre den enkelte beboers mulighed for fysisk udvikling og udfoldelse. Vi værner om
det sociale aspekt i form af hygge, nærvær og samspil på tværs af enheder og diagnoser.
Beboere og personale medvirker til at skabe et miljø, hvor individet er i centrum, under hensyntagen
til fællesskabet.
Vi gør dem der vil, til dem der kan
Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Pernille Timmermann på 20342052
BOSTEDET

Kildehaven

Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge
www.kildehaven.com

Feriecenter Slettestrand er blandt Danmarks mest
handicapvenlige feriesteder.
Hos os lægger vi vægt på en familiær og tryg atmosfære
Varmtvandsbassin | Fuld tilgængelighed | Aktiviteter for alle | handicapvenlige ferieboliger | Restaurant med hjemmelavet mad

slettestrand.dk | mail@slettestrand.dk | +45 9821 7044
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SÆLGES
hjælpere
med. Vi har altid en social- og sundhedsassistent
17. - 22. august
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-

Prise-mail:
kr. 4.475
kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre
40 23 70 63,
rathjejens381@gmail.com.

vil være fælles hjælpere med. Yderligere oplysninger hos
Torsdagog
19.- marts
i Østergade
(iden
depot
500 kr.kl.
ved18.00
afhentning).
El forforsamlingsbilletter
afbestillingsforsikring.
Tillæg
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RABATORDNINGER:

FØRSTEKLASSES FERIE
UDEN FORHINDRINGER
I Dronningens Ferieby møder I enestående
natur så langt øjet rækker. Feriehusene er er
ƋŅŞĵŅÚåųĹåØāŅƋĜĹÚųåƋƋåƋŅčųƚĵĵåųĘ±ĹÚĜÏ±ŞƴåĹĬĜčåĀĹåŸŸåųŅčĘģ¸ĬŞåĵĜÚĬåųØŸŅĵ
gør opholdet nemt og ukompliceret.

SUPERTILBUD
I MARTS
)ĹƚčåüŅųŅŞƋĜĬăŞåųě
soner, valgfri ankomst.
Ş±ųŅŞƋĜĬŏţǉîǉØě
TILBUD

OVȶȟȁȍ

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

WEEKEND MED
FORPLEJNING

Lynhurtige
besparelser

ƗƁţěƗŀţĵ±ųƋŸ
ŏîţěƗǉţŸåŞƋåĵÆåų
ƗŅƴåųĹ±ƋĹĜĹčåų
Pr. pers.

OVȦȰȍȉ

En dejlig weekend hvor vi kombinerer traditionel feriehushygge med forplejning. Der er musik og dans lørdag. Prisen er inkl. forplejning.

Hos Uno-X insisterer vi på, at ingen i lokalområdet
må være billigere end os. Derfor sælger vi kun billigt
brændstof, og indretter vores stationer så effektivt
som muligt, så du kan komme hurtigt videre.

SE MERE PÅ DRONNINGENSFERIEBY.DK
%ųŅĹĹĜĹčåĹŸ8åųĜåÆƼŏ
îăǉǉ:ųåĹ±±
ĬüţîƁăîƑƆăǉ

FE R IE UDE N
FOR H INDR I NG E R
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DET SKER I DHF

✁
INDMELDINGSKORT

BLIV

Jeg ønsker medlemskab af
Dansk Handicap Forbund

MEDLEM
AF

Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver.

DANSK

Navn:
Sæt X:

 Jeg har et handicap

 Jeg har ikke et handicap

Ægtefælle/samlevers navn:

HANDICAP

Sæt X:

FORBUND

 Har et handicap

 Har ikke et handicap

Adresse:
Postnr./by:
E-mail:

Telefon:

SÅDAN MELDER DU DIG IND

Fødselsdato (dato.måned.år):

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

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

Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):

Barnets navn:

Gå på hjemmesiden

Fødselsdato (dato.måned.år):

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

 Ungdomskredsen (15- 36 år) (UK)
 Amputationskredsen (AK)
 RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

Ring til os

 HPV-update-gruppen (HPV)

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

Håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskabet
Når du melder dig ind i Dansk Handicap Forbund, opbevarer vi dine
oplysninger i vores medlemssystem. Derudover sendes dit navn, adresse,
fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse videre til den lokalafdeling,
du geografisk hører til. Det gør vi, så du kan modtage relevant materiale og
information fra din lokalafdeling i forbundet.
I forbindelse med indmeldelse i Dansk Handicap Forbund spørger vi til,
om du har et handicap eller ikke har et handicap. Det gør vi udelukkende
til eget brug, da det er et krav, for at man kan stemme på lokalafdelingens generalforsamling og / eller på specialkredsens generalforsamling
/ landsmøde og / eller på Dansk Handicap Forbunds kongres. Det er dog
ikke et krav, at man har et handicap, hvis man ønsker at stille op til et
tillidserhverv i forbundet.
Som medlem modtager du pr. post magasinet Handicap-nyt. Dette kan
fravælges, når du modtager det første gang, og du kan altid læse det elektronisk på vores hjemmeside.
Melder du dig også ind i en specialkreds i Dansk Handicap Forbund,
modtager du automatisk et blad / magasin / nyhedsbrev fra specialkredsen, hvis den udsender et sådant. Dette kan fravælges, når du modtager
det første gang.
Ved udmeldelse af forbundet opbevarer vi dine oplysninger i op til fem
år. Jf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger, og på baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning, i det
omfang det ønskes.

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

Med min underskrift giver jeg samtykke til ovenstående håndtering af
mine oplysninger.
Dato og underskift:

Kontingent 2020
Enlige
Ægtepar/Samboende
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FRIHED SKAL VÆRE FOR ALLE
Selvstændighed, frihed og værdighed; det er, hvad fleksible
indretningsløsninger kan give dig. Med den rette løsning får
du muligheden for at skabe det frirum, der gør dig mere
uafhængig og giver dig en nemmere hverdag.
www.pressalit.com, info@pressalit.com,T: 8788 8788

Møder du nogen, som
har en DROPFOD?
Møder du nogen, som har
DROPFOD?
Dropfod er, når foden
ikke går fri fra gulvet.
Når du anvender en
Allard AFO, kan den hjælpe dig
med at opretholde balancen,
få en bedre gang, gå længere
strækninger og føle dig mere
tryg.
Besøg Allard AFO.com og
Getbackuptoday.com for at
læse mere om hvordan andre
personer har fået hjælp til et
mere aktivt liv ved at anvende
en Allard AFO.

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

Heerup Skole – en moderne
skole for børn med handicap
Her ses noget af tilbygningen, som
har gjort en utilgængelig skole
tilgængelig for alle. Foto: Bente
Rødsgaard.

En ældre skole i København har fået en moderne tilbygning, og det har medført universelt design og et bedre miljø for både børn og voksne. Handicap-nyt var med til indvielsen af skolen

H

VAD HEDDER DU? (Jeg
svarer Bente). ”Jeg skal
synge senere. Glæder du
dig ikke?" Og jo, det gør
jeg, det er altid rart at få en lille
passiar med et glad barn. Drengen
skynder sig bort og lidt efter samles
urolige og spændte børn i gymnastiksalen med forældre, pædagoger
og lærere. Her er pyntet fint med
røde og hvide balloner, og der er
opstillet sodavand og kæmpelagkager. Ca. 100 mennesker er tilstede.
Skolen hed tidligere Skolen i Ryparken og lå på Østerbro, men er flyttet
og har dels overtaget den tidligere
Frederiksgård Skole i Vanløse og
dels fået en ny tilbygning og skiftet navn. Det var dog lidt svært at
finde et navn, for hvad skulle man
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dog finde på? Men en kontakt til
Vanløse lokalhistoriske forening
gjorde udslaget, her kunne man
oplyse, at kunstneren Henry Heerup
(1907-1993) godt nok havde haft
en kolonihave i Rødovre, hvor hans
museum befinder sig, men at han
faktisk boede i Vanløse. Og vupti, så
fik skolen et navn.
Skolen modtager elever med generelle udviklingsforstyrrelser, herunder elever med multiple funktionsnedsættelser og elever med
autismespektrumforstyrrelser.
Overborgmester i Københavns
Kommune Frank Jensen ønskede
alle til lykke med den smukke skole
og fortalte, at han selv var en stor
fan af Heerup og var vokset op
med hans reproduktioner. ”Heerup

var forud for sin tid ved at skabe
affaldskunst længe før, at det blev
moderne med genbrug. Dejligt
med en god skole til børn, og dem
bliver der flere af i København,”
sagde han.
På borgmesterens opfordring
blev der råbt trefoldigt hurra, og
et barn proklamerede glad og højt
bagefter: ”Det er mig, der er statsminister.”
Lederen for Heerup Museum
holdt også en kort tale, hvoraf det
fremgik, at der allerede nu var
etableret et samarbejde med museet og skolen, og der var ophængt
et stort Heerup-billede på skolen.
Og så var der koncert. En lærer
spillede på klaver, og en gruppe
børn sang. En lille dreng danser

for sig selv til musikken og sangen,
mens han smiler lykkeligt. Her er
mange glade børn og voksne og en
god stemning.

Mange fine detaljer
På en kort rundvisning åbenbares
mange fine detaljer i den nye tilbygning. Her er en god lyddæmpning, og mange små lokaler, da elevernes handicap gør, at de skal undervises i små grupper. Den gamle
skole er forbundet med tilbygningen og er et udtryk for universelt
design, som alle kan bruge og finde
rundt i. Dog er der enkelte væresteder med haver, hvor man kan gå
ud fra et klasselokale og ned af en
trappe til et lille lukket haverum,
og der kan man ikke komme ned
i en kørestol, det er blandt andet
derfor, at det ikke er meningen, at
børn der bruger kørestole, skal gå
på skolen.

Bunden opgave at forbinde
bygningerne
Et stykke tid efter åbningen taler
jeg med Birgit Rasmussen, som er
arkitekt og direktør i Casa Arkitekter A/S, som har erfaringer med at
bygge til mennesker med diverse
udfordringer, og som har udført
opgaven.
Firmaet havde fået en bunden
opgave, som gik ud på at etablere

Overborgmester Frank Jensen klipper snoren over sammen med en elev. Saksen lå for
et øjeblik siden på en rød pude, som en anden elev står med. Pressefoto: Brian Sejer
Poulsen.

en specialskole dels i en eksisterende bygning dels ved at opføre
en tilbygning. Som overordnet mål
var, at skolen skulle være tilgængelig for alle herunder kørestolsbrugere, så der er handicaptoiletter,
så forældre eller lærere i kørestole
kan sagtens deltage i møder eller
arbejde der.
”Efter vi havde fået opgaven, tog
vi på besøg på Skolen i Ryparken,
som skulle flytte til Vanløse. Det
gjorde vi for at få en ide om, hvilke
børn der gik der og opleve, hvordan de havde det i hverdagen. På
skolen var der smalle gange, og der
Den buede gang er pæn at se på
både indefra og udefra. Casa Arkitekter/Pressefoto: Torben Eskerod.

kunne godt opstå episoder på gangene, fordi børnene ikke altid var i
stand til at aflæse hinandens signaler på grund af deres handicap,”
fortæller Birgit Rasmussen.
Senere holdt tegnestuen dialogmøder med skolens personale, som
fortalte om deres hverdag med
børnene. ”Efter disse møder besluttede vi, at løsningen måtte være
brede og rundede gange, så børnene ikke behøvede at støde ind i
hinanden. Hvis nogen står i vejen,
så kan man bare vende om og så
komme frem til, hvor man skal hen
alligevel,” siger Birgit Rasmussen.
Og netop denne buede gang
skulle vise sig at være en god løsning; det ved Casa Arkitekter positivt, fordi skolen har eksisteret et
stykke tid, og tilbagemeldingen fra
personalet er, at det fungerer fint
for børnene. Tegnestuen arbejdede
også med både lys og akustik, fx er
der træpaneler og akustiklofter. En
anden tilbagemelding er, at det har
givet mere ro på skolen, og lærerne
oplever mindre stress og larm end
før, så arbejdsmiljøet er blevet bedre for både børn og voksne. ”Der er
også små haverum, hvor man kan gå
ud til fra de enkelte klasser, så en
elev kan forlade klassen og gå ud i
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et haverum og være sig selv lidt og
komme ind igen. Skolen er i flere niveauer, men der er blevet niveaufrit
via et svagt stigende rampeforløb,
og der er også etableret en elevator,
så den gamle bygning og den nye
bygning hænger sammen,” siger Birgit Rasmussen.
Men hvorfor skal børn som bruger
kørestole ikke gå der, spørger jeg
Københavns Kommune, som refererer til denne beslutning således:
”I forbindelse med udarbejdelsen
af projektet har det vist sig, at det
alligevel ikke var muligt indenfor
den afsatte anlægsøkonomi at
etablere gode forhold til de multiple handicappede elever, som
er kørestolsbrugere, og som har
behov for særlige liftsystemer og
niveaufri etager.
Dette løses ved at samle tilbuddet til de multiple handicappede
elever med funktionsnedsættelser
på færre specialskoler (Øresundsskolen og Strandparkskolen), og
dermed ikke indrette Frederiksgårds Allè 13 til multiple handicappede elever med kørestols- og
liftbehov. Løsningen understøtter
blandt andet også ønsket om at
sikre et mere specialiseret tilbud
til de multiple handicappede med
funktionsnedsættelser. Der bliver
indgået konkrete aftaler med to
elever, som berøres af beslutningen. Der indgår i øvrigt fuld handicaptilgængelig i projektet”.
Med andre ord skulle tilbygningen
være tilgængelig, og det blev den
plus store dele af den gamle skole.
Så måske bliver skolen i fremtiden
også et tilbud til børn, der bruger
kørestole og har brug for den type
specialundervisning, som skolen
tilbyder. Skoleleder Frank Paulsen
fortæller således: ”Det er besluttet,
at skolen skal udvides i 2024, og
så kan det være ved udvidelsen,
at man kan få gjort samtlige væresteder på skolen helt tilgængelige,
men det vil vise sig, når der kommer
et udbud,” siger han.

Der er et godt dagslys på skolens
buede gange. Casa Arkitekter. Pressefoto: Torben Eskerod.

Skolen har brede gange,
så eleverne kan passere
hinanden. I det blå indhug er der siddepladser.
Casa Arkitekter. Pressefoto: Torben Eskerod.
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Af Bente Rødsgaard

”Fjern Gæppen”
kampagne i Oslo

I

OSLO HAR MAN 'T-banen', som
både er et metrosystem og en
ringbane. Systemet består af
fire vestlige og fire østlige baner, der er bundet sammen af en
central tunnelstrækning samt en
ringbane rundt om byen. T-banen
står for tunnelbane, men i praksis
ligger det meste af T-banen over
jorden. Der er 101 stationer, og kun
17 er under jorden. Flere af strækningerne er gamle, og kun få er af
nyere dato. Men selv den nyeste
del fra 2016 har et mellemrum på
14 cm fra perron til tog.
Det norske handicapforbund har
klaget, da T-banesystemet ikke
er egnet for fx kørestolsbrugere,
barnevogne, dårligt gående osv.
på grund at den store afstand mel-
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lem tog og perron, og på nogle
tog er der også en højdeforskel fra
perronen til toget. Afstanden mellem tog og perron udgør en sikkerhedsrisiko, og derfor lancerede
T-banen en oplysningskampagne
i 2017.
”I 2017 havde Ruter (kollektivselskbet i Oslo) en kampagne,
som hed 'Husk gæppen' for at
minde folk om at se sig for, når de
gik af og på T-banen, fordi rigtig
mange stationer i Oslo har en
stor afstand mellem tog og perron. Vi syntes, at deres kampagne
var provokerende, og at de hellere burde fjerne gæppen,” siger
redaktør Ida C. Freng fra Norges
Handikap Forbund (NHF) i Oslo til
Handicap-nyt.

Derfor lavede NHF Oslo deres
egen aktion i 2017. 'Fjern Gæppen', som fik pressebevågenhed.I
2019 gentog de aktionen i oktober
og i december i forbindelse med
nogle politiske budgetforhandlinger i Oslo.
”Til de to aktioner i år ændrede
vi designet endnu mere og skabte
flyveblade og plakater med andre
symboler, som fx et barn som falder ned i 'gæppen' men også med
barnevogne, kufferter og synshandicappede for at vise, at problemet
ikke kun gælder bevægelseshæmmede. Medlemmene støtter vældig
gerne op om aktionerne, så det er
aldrig vanskeligt at mobilisere medlemmerne,” fortæller Ida C. Freng.
For nylig kom et resultat. I
december 2019 blev der afsat 45
millioner norske kr. til universel
udforming af T-banen. Det blev
fejret med en kagefest. Læs evt.
mere: https://www.handikapnytt.
no/kakefest-for-historisk-satsingpa-universell-utforming-i-oslo/

Læs Ida C. Frengs reportage
om aktionen i medlemsbladet
Quarten fra NHF Oslo
https://nhf.no/wp-content/
uploads/2019/12/
Quarten_2019-04.pdf

Merton ved hvad du taler om. Uanset om det er plader overflader, komponenter,
designede produkter eller nye ideer. Så lad os høre fra dig. Du er velkommen til at ringe,
chatte online eller besøge os i vores flotte showroom.
MERTON A/S
Lillehøjvej 10 • DK-8600 Silkeborg • Tlf. +45 86 80 13 44
merton@merton.dk • www.merton.dk

Georg Jensens Vej 2C • 8600 Silkeborg
Tlf. 87 25 11 20
wibotec.mobilesite.dk

Lundhøjvej 30 • 8680 Ry
Tlf. 7025 9988
www.idealhuse.dk

D3

Industriområdet 25
8732 Hovedgård
Tlf. 75 66 25 00
www.p-olesen.dk
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Af VSR-holdet på KADK Lars Klint, Ture Slot Bundgaard og Anders Hermund

Bedre inkluderende
arkitektur med nyt
værktøj i Virtual Reality
På Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK) i København
arbejdes der med Virtual Reality (VR) – som ikke kun er
noget med spil, men også kan bruges som et arkitektonisk
redskab. Fx kan man bevæge sig rundt i kørestol inde i en
tegnet bygning og på den måde afsløre, hvor der kan være
problemer, inden bygningen bliver bygget

E

T FORSKNINGSPROJEKT PÅ
Arkitektskolen bruger byggeriets digitale 3D-modeller
i Virtual Reality (VR) til at
teste tilgængelighed og øge den
arkitektoniske kvalitet. VSR – Virtual
Scenario Responder – er navnet på
det forskningsprojekt, hvor VR hjælper med til at give feedback på brugeradfærd i byggeri – vel at mærke
inden det er bygget.

Modeller har altid været
brugt flittigt
I byggebranchen har man altid arbejdet med skala-modeller i fx pap
eller træ. At kunne planlægge og
betragte det færdige resultat som
model, lang tid før spaden er sat i
jorden, er en nødvendighed for at
kunne skabe og forstå projektet.
Det er langt nemmere og billigere
at flytte en væg i en lille papmodel
end at skulle ændre betonvæggen i
det færdige byggeri.
I dag arbejder byggeriet i digitale
3D-modeller, der på mange måder
svarer til de traditionelle repræsentationsmodeller. Der er dog i disse
digitale modeller en mulighed for
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at lave udtræk på konstruktioner
og priser på materialer. Det er også
her den digitale model bliver interessant i VR, der giver mulighed
for at opleve et byggeprojekt i
fuld skala. Man kan med andre ord
simulere, hvordan en bygning kommer til at virke, før den er bygget.

Rum bliver oplevet tredimensionalt
VR giver os en mulighed for at betragte rum tredimensionalt, og vi
kan ovenikøbet bevæge os rundt.
Det betyder også, at vi kan simulere et rum set fra en kørestol eller
oplevet fra en person med et synshandicap.
Indtil nu har VR inden for byggeriet oftest været brugt til at vise et
færdigt billede af byggeprojektet
til ejendomsmæglere og andre,
der skal kommunikere et projekts
fortræffeligheder for lægfolk. Disse
billeder er derfor rigt møbleret
med planter, fugle og mennesker
så tæt som muligt på de beboede
rum.
Det at løfte computer renderingens/visualiseringens tomme rum

til fotorealisme tager rigtig lang
tid, så det gør man kun, hvis der er
økonomi i det.

Forskning i teknologiens
muligheder
På Arkitektskolen har vi altid udnyttet teknologiens muligheder,
så de studerende har fået de
bedste muligheder for at forklare
deres projekter og visioner. Det
var derfor naturligt at afprøve VR
meget tidligt i projektudviklingsfasen, og lang tid før projektet er
afklaret.
Vores indledende forskning viser, at der på væsentlige punkter
er stor overensstemmelse mellem
oplevelserne af et virkeligt rum
og det tilsvarende rum oplevet
i VR. Vi ser nogenlunde på de
samme ting og svarer rimeligt ens
på spørgsmål om rummet. Lidt
mærkværdigt er det, at der også
er en rimelig korrelation på oplevelserne af lys i rummene, selvom
VR-modellen ikke indeholdt informationer om dagslys, den er
principielt opbygget som en hvid
papmodel, men opleves i fuld
skala i VR-brillerne.
Ved at bruge den 3D-model arkitekterne i forvejen arbejder med,
og altså ikke en dyr specielt fremstillet VR-model, kan tidsforbruget
indskrænkes til det minimale.
Det er meget væsentligt, at VSRprojektet ikke medfører en stor
omkostning for arkitekterne, da der
i en skitseringsfase ofte er meget
begrænsede midler.

Sådan kan en bygning se ud i Virtual
Reality (VR). Illustration: VSR-holdet.

Primitiv arbejdsmodel fungerer godt
Forskningsresultaterne viser, at selv
en relativt primitiv arbejdsmodel
oplevet i VR, på mange punkter
godt kan bruges til at kommunikere
oplevelsen af en bestemt arkitektonisk atmosfære i et bestemt
arkitektonisk rum. Der er således
ingen grund til at tilføje materialer,
planter, møbler og mennesker, som
meget let kommer til at forstyrre
mere end at gavne. Den mere fotorealistiske 3d-model giver naturligvis en mere detaljeret oplevelse
af rummet, men ikke nødvendigvis
en bedre.
Den hvide papmodel er en
abstraktion, en repræsentation,
og ideen er, at mange af de forventede stemninger skabes via
vores hjerners virkemåde, hvis
betragteren bruger de kræfter,
det kræver.
Det kan være en udfordring på
denne måde at skulle aktivere
hjernens forestillingsverden, måske fordi vi i høj grad lever i en
billedproducerende verden, hvor
tv-serier ofte er foretrukket frem
for bøger. Til gengæld rummer
den arkitektoniske skitse i VR en
bedre mulighed for en mere reel

fortolkning, end en tilsyneladende
færdiglavet visualisering med gulvtæpper, mennesker og planter, der
kan virke meget låst.
Ud fra den viden, vi fik i de første
undersøgelser, har vi i VSR-projektet arbejdet videre med måder til
at gemme den respons, der gives
ved oplevelsen af et givent arkitektonisk scenarie. Dette kan naturligvis gøres verbalt, men netop den
ubevidste respons er langt mere
interessant i forhold til at kunne
vurdere oplevelsen.

VR kan forøge kvaliteten i et
byggeri
VR bringes på denne måde fra at
være en repræsentationsform til
også at være et arbejdsredskab
med mulighed for forøgelse af kvaliteten i et påtænkt byggeprojekt
allerede fra de tidligste faser. På
dette stadie er det billigt at ændre
i projektet, jo længere fremme jo
dyrere er det, og er byggeriet først
opført, er det rigtigt dyrt.
Hvis VR-teknologien skal anvendes til andet og mere end en
personlig visuel oplevelse, er det
nødvendigt at kunne give en dokumenteret feedback på, hvordan
en given arkitektur opleves. Vores

arbejde har derfor fokuseret på en
responder, der kan indeholde en
spørgematrice til indsamling af oplevelsesmæssig feedback fra den
virtuelle model.
VSR-systemet tracker således
brugeres bevægelse gennem projektet, og samtidig registrerer vi,
hvad der bliver kigget på, og om
der er kollisioner med inventar
eller vægge i løbet af testen. Det
er også muligt at gennemkøre
projektet set fra et barns højde
eller i kørestol – både for faktiske
kørestolsbrugere, men også så en
arkitekt kan prøve sit byggeri set
fra en kørestol.
VSR-systemet er brugt på de
tre ”Fitness for Alle projekter” til
at generere rapporter omkring
tilgængelighed som feedback til
arkitekterne. Byggerierne er sidenhen blevet ændret til langt bedre
forhold for kørestolsbrugere. Vi
regner med at kunne udbygge VSRsystemet over de næste år som en
del af projektdokumentationen for
byggeprojekter i Danmark.
Se mere om projektet på hjemmesiden: http://vsrlab.dk/
Læs også interview med Lars S.
Pedersen, som har afprøvet VSR side
46-47.
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FAMILIEWEEKEND

Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Forældrekredsens
familieweekend på
Musholm
Børn og voksne slappede af, prøvede sport og erfaringsudvekslede i en weekend i december 2019

41

BØRN OG
VOKSNE deltog i
Forældrekredsens
familieweekend
den 13.-15. december på Musholm
tæt ved Korsør. Her blev der leget,
udvekslet erfaringer og lavet julepynt. Weekenden bød på et sportsprogram for alle, konkurrencer og

en aftenfest med musik og sang
fra Ann og Aberne, som er gode til
at skabe en forrygende stemning.
Børnene tog vel imod weekendens
sportslige udfordringer, og børn der
bebudede, at de ikke turde prøve
en svævebane eller turde klatre op
på en væg, oplevede små og store
sejre. Der var også muligheder for

at prøve elhockey, boldrum, keglespil, bordtennis og deltage i et
orienteringsløb.
På spørgsmålet om: ”Hvad har
været det bedste, du har prøvet
i dag?” svarer Anna og Christian,
som er søskende, således. Anna
synes, at det var maden, som i
dagens anledning var julefrokostagtig, og Christian var heller ikke i
tvivl, det var klatrevæggen, for han
kom helt op. Han havde prøvet det

Christian kom helt op på klatrevæggen mere end en gang.
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FAMILIEWEEKEND

Tekst og foto af Bente Rødsgaard

før på Egmont Højskolen, fortalte
hans mor, men der var der kø, det
var der ikke her. ”Så han var mere
tryg, og han var helt oppe flere
gange,” fortalte hun.
Gitte R. R. Nielsen er næstformand i Forældrekredsen og var også blandt deltagerne. ”Ved weekendens afslutning evaluerede vi kort,
og konklusionen fra deltagerne var
klar: Det havde været en helt forrygende weekend ifølge både børn
og voksne og med det rette miks
af fællesskab og ro til bare at være
sammen og slappe af,” siger hun til
Handicap-nyt.
Der blev klippet julepynt, og alle hyggede sig med det.

Familieweekenden på Musholm bød på mange aktiviteter,
ikke mindst en svævebane.

LANDSMØDE I FORÆLDREKREDSEN

Louise klippede julepynt med sine forældre.

Af Bente Rødsgaard

NY STRUKTUR I FORÆLDREKREDSEN

F

ORÆLDREKREDSEN ER EN
specialkreds i Dansk Handicap Forbund, som så dagens
lys i 1972, hvor forældre til
børn med handicap deler deres erfaringer og støtter hinanden. I efteråret 2019 besluttede Forældrekredsens bestyrelse sig til at ringe
til en stor del af medlemmerne
for at få nye input til kredsens arbejde. Her kom det frem, at mange
var glade for kredsens medlems-
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blad FK-nyt og for rådgivningen
i Dansk Handicap Forbund, men
af det kneb med tiden til at være
aktiv i kredsen.
På baggrund af de mange samtaler besluttede Forældrekredsen
på sit landsmøde den 2. november
2019 at gå over til en ny organisering. Bestyrelsen vil danne fire
lokale netværksgrupper i fire af
landets regioner og samtidigt omdanne bestyrelsen til en arbejds-

gruppe, som medlemmerne kan
referere til. Arbejdet med at danne
netværksgrupperne og søge midler til dem er netop gået i gang.
Ideen er, at de enkelte netværksgrupper selv skal finde ud af, hvor
ofte de mødes, og så vil arbejdsgruppen i Forældrekredsen byde
ind med temaer, fx rådgivning,
fritidsinteresser, og om hvordan
man får hverdagen til at hænge
sammen.

Kongensgade 18 1. sal
6700 Esbjerg
Tlf.: 76 10 99 99

Vi er et højt specialiseret bo- og dagtilbud til blinde og svagsynede voksne
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med erhvervet eller medfødt døvblindhed.
Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser.

Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411
bredegaard@hav1.regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk
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TEKNOLOGI

Af Bente Rødsgaard. Illustrationer og billedtekster: VSR holdet på KADK.

Virtual Reality

åbner for nye erkendelser
Lars S. Pedersen fra Dansk Handicap Forbund er arkitekt
og har testet VSR – Virtual Scenario Responder

L

ARS S. PEDERSEN er formand
for Bygge og Trafikpolitisk
Udvalg (BTPU) i Dansk Handicap Forbund og har været

Foto: Depositphotos
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testperson. Han er uddannet arkitekt og arbejdede i mange år på
Statens Byggeforskningsinstitut
(SBi). Handicap-nyt har talt med
ham om at teste VSR. Han var anbefalet som testperson af Bevica
Fonden, som er med til
at sponsorere VSR-projektet på KADK. Lars
har været til test flere
gange.
”Jeg kom ind i et
lokale og fik virtuelle briller på og havde to joystik, så jeg
kunne styre min virtuelle kørestol. Via udstyret kom jeg ind i
en tegnet virtuel verden. Jeg
startede uden for bygningen
og kørte dernæst ind i bygningen, man kan se sine
fødder på fodstøtterne, når man kører
ind. Det er meget livagtigt,
men jeg
fik

desværre hurtigt kvalme, men det
er helt normalt, fordi hjernen tror,
at man bevæger sig, selvom man
sidder stille, og så går det galt, derfor er pauser påkrævede i starten,”
siger Lars S. Pedersen.

Interessant prototype
Vel inde kørte Lars rundt i bygningen og lukkede døre op, og så
hvordan han kunne komme frem,
og hvor han stødte ind i noget fx
vægge. Alt hvad han oplevede,
kommenterede han undervejs, og
det blev optaget, og selve programmet registrerede alt, hvad han
foretog sig, og hvor der opstod
forhindringer.
”Ideen er, at en arkitekt kan
prøve en model af. I programmet
er man en kørestolsbruger, som
kan bruge både sine arme og hænder til at åbne døre osv. Man kan
sikkert med årene gøre forsøget fra
en elscooter, men det her er en
prototype, så den har naturligvis nogle begrænsninger. Men det er et godt
redskab, og når
man bruger en
testper-

son med stor viden, så får forskere
også en masse viden,” siger han.

Store muligheder i fremtiden
Lars S. Pedersen er meget begejstret for, hvad han har oplevet og
ikke mindst for selve ideen om at
teste bygninger virtuelt.

”Modellen giver et godt indtryk
af rækkevidde, hvad man kan nå og
ikke nå fx på et handicaptoilet. Det
giver arkitekter helt nye muligheder for at teste et byggeri. VSR er
noget helt nyt, og jeg tror, at den
slags programmer gør det spændende for arkitekter og vil medføre
mere interesse for at teste en

bygning set fra forskelige brugeres
side. Og det er på det punkt, at jeg
ser de meget store muligheder for,
at mange flere vil interessere sig
for universelt design og få erfaringer på egen hånd. Den slags, tror
jeg, vil gøre en forskel for bygningers anvendelighed for alle, ”siger
Lars S. Pedersen.

Billederne her viser en test af Gaardslev Hallen. På nogle af billederne går skalaen fra grøn til rød. Grøn står for, at der har været en
bevægelse i området. Rød står for, at der har været meget bevægelse. Så altså er farven afgørende for, hvor der har været mest bevægelse. På den måde kan man se, hvor i bygningen der er mest aktivitet/trafik.

På billederne med gule cirkler måler VSR-udstyret, hvad øjnene har bemærket. Jo mørkere røde/orange cirklerne er, jo mere har personen kigget det sted. Der bliver afsat en cirkel, hvis øjet har kigget mere end 20 millisekunder samme sted. Det kan man enten måle for
en bruger af gangen eller sammenlægge alle de personer, der går turen i modellen.
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Tekst og foto af Mikkel Bundgaard

”Vi siger NEJ! Til trapper”. Skilt ved
indgangen til UNAPD’s kontor.

Rygmarvskadede i
Uganda lever farligt
Mikkel Bundgaard har været i Uganda med henblik på at
opstarte et nyt projekt målrettet rygmarvsskadede

I

OKTOBER 2019 DROG jeg afsted sammen med Sven Gårn
Hansen fra Dansk Handicap
Forbunds ulandsafdeling en
uge til Ugandas hovedstad, Kampala. Jeg er kommet med i en styregruppe, der består af repræsentanter fra de foreninger i Danmark,
som er en del af et større projekt
i samarbejde med otte ugandiske
handicapforeninger. Min rolle er at
repræsentere specialkredsen RYK
i Dansk Handicap Forbund med
henblik på at starte et samarbejde
med SIA – Spinal Injury Associasion Uganda.
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Mennesker med rygmarvsskade i Uganda
Uganda er et land i udvikling. Antallet af mennesker, der lever i dyb
fattigdom, er faldende, hungersnød
er reduceret, og lighed mellem
kønnene er forbedret. Men der
er stadig plads til forbedring af
levevilkårene, og mennesker med
handicap er særligt udsatte for at
ende i fattigdom. Der findes ingen
økonomiske ydelser for dem, der
ikke har noget arbejde, så hvis man
er afhængig af andres hjælp, er
familien ofte den eneste mulighed
for forsørgelse. Mennesker med

handicap er ofte fattigere og har
dårligere uddannelse. Det betyder, at mange med et handicap er
socialt marginaliserede, som kan
medføre et lavt selvværd.
Hvis man får en rygmarvsskade,
er der stor risiko for at dø af sår
eller infektioner inde for det første år.
Dansk Handicap Forbund har
i mange år stået for projekter i
Uganda og har fx været med til at
organisere UNAPD – det ugandiske
svar på Dansk Handicap Forbund.
Det nuværende projekt, hvor otte
ugandiske foreninger er involveret,
drejer sig om at kapacitetsopbygge
deres organisationer med henblik
på, at de kan blive selvbærende,
og at de får større politisk gennem-

På hjemmebesøg sammen med Robert Sekandi, formanden for SIA (i den stribede trøje).
Manden vi besøgte var tetraplegiker. Det var ca. en måned siden han sidst havde været
oppe i sin kørestol. Han havde ikke lyst til at sidde, da han på grund af lavt blodtryk
bliver svimmel af at sidde. Han lever af at sælge kaffebønner, som ligger i en bunke til
højre i billedet.

slagskraft. De aktive medlemmer i
foreningerne får undervisning og
træning i ledelse, bogføring, registrering af medlemmer, udvikling af
lokalafdelinger og til at støtte medlemmer i livet med deres handicap/
diagnose.

Tæt på dagligdagens udfordringer
I et projekt som dette møder jeg
folk på en helt anden måde, end
når jeg er på ferie. Meget af tiden
går med møder om projekterne,
men jeg fik også mulighed for at
besøge folk i deres hjem, og se
hvordan deres hverdag er. Charterferie kan være hyggeligt og afslappende, men mødet med mennesker
i deres hverdag giver en helt anden
mening. Det er meget inspirerende
at møde de aktive medlemmer,
der i bogstaveligste forstand gør
en forskel på liv og død for deres
medlemmer.
Som for eksempel formanden for
SIA, Robert Sekandi, som jeg var på
hjemmebesøg med hos et par af
deres medlemmer. I Uganda findes
der ikke offentlig genoptræning for
dem, der får en rygmarvsskade. Det
betyder, at man som nyskadet ikke

nødvendigvis kender til de basale
forholdsregler, man må påtage sig
såsom at være opmærksom på at
undgå sår og infektioner. Så en stor
del af SIAs arbejde er at opsøge
alle de rygmarvsskadede, de bliver
bekendt med og undervise dem.
Flere af de aktive medlemmer i SIA,
er folk, der har ligget passive i et
værelse hos deres familie, fordi de
ikke vidste bedre og ikke troede, at
de kunne få et aktivt liv. Men efter
mødet med SIAs mentorer er de
selv blevet en aktiv del af foreningen.

Jeg talte fx med Joyce, (som er
på forsiden af Handicap-nyt, red)
som er blevet bestyrelsesmedlem
i SIAs lokalafdeling i Iganga. Hun
er en ung pige, der nu er aktiv i
den mest velfungerende af SIAs ti
lokalafdelinger. Hver uge har de
kontakt med alle deres medlemmer for at høre, om de er ok. De
er ved at arrangere det andet velgørenhedsløb, hvor der kommer
positiv fokus på rygmarvskadedes
eksistens i lokalsamfundet. De
forventer 1.500 deltagere. De er
løbende i kontakt med byrådets
politikere, hvor de bl.a. taler om
tilgængellighed og inklusion i
skoler.
SIAs mentorer tager udgangspunkt i et undervisningsmateriale,
når de skal rådgive nye rygmarvsskadede. De har et par gange haft
stor succes med at samle en flok
medlemmer til nogle dages undervisning i livet med rygmarvsskade.
Det er det undervisningsprogram,
som vi i specialkredsen RYK i samarbejde med SIA skal se, om vi kan
udvikle og forbedre. Og forhåbentlig vil det blive muligt for SIA at
udbrede denne undervisning til en
større del af landets mange nyskadede. Denne basale viden om livet
med en rygmarvsskade kan nemt
være med til at give en rygmarvsskadet et aktivt meningsfyldt liv.

Vores chauffør pakker vores kørestole ud og gør dem klar til hjemmebesøg.
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Af Mads Stampe

Ny bisidder:

Jeg vil gøre en forskel
Janne Sidenius er nyt medlem i Dansk Handicap Forbund og nyuddannet bisidder. Handicap-nyt har talt med hende om, hvad der driver hende til at ville hjælpe andre i deres
dialog med kommunerne. Det hele startede efter fødslen af hendes datter i 2013

J

ANNE SIDENIUS HAR altid
haft hypermobile led, og i
2013, da hun var gravid og
ventede sin datter, endte
det med en bækkenløsning, som
med Janne Sidenius’ egne ord
aldrig faldt til ro og med tiden
forplantede sig til hendes øvrige
led. Efter graviditeten fandt hun
derfor sig selv som nybagt mor i
kørestol, og den dag i dag støtter
flere hjælpermidler op om, at hun
kan leve det liv, hun gerne vil som
mor, veninde, hustru, og hvad der
ellers er.
Janne brugte efter fødslen nogle
år på at lande i det nye liv som mor
og med et handicap, men langsomt
begyndte hun at kede sig. Hun
syntes ikke, hendes liv havde nok
indhold, og hun vidste, at hun ikke
kunne vende tilbage til det job på
et bosted for mennesker med udviklingshæmning, som hun havde,
før hun blev gravid. Hun kunne
heller ikke forfølge drømmen om
at blive sygeplejerske, som ellers
havde været hendes plan. Hun vidste til gengæld, at hun ville hjælpe
andre mennesker.

Bisidderordning for medlemmerne
Dansk Handicap Forbund tilbyder
flere former for hjælp til medlemmerne. I den tungere ende stiller
forbundet uddannede socialrådgivere til rådighed for medlemmerne.
Derudover har forbundet en bisidderordning, som er baseret på, at
medlemmer hjælper hinanden i
mødet med kommunen.
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Som bisidder i Dansk Handicap
Forbund har man gennemgået et bisidderkursus, og generelt ligger der
i jobbeskrivelsen som bisidder, at
man er et ekstra sæt øjne og ører til
mødet med systemet, som hjælper
med at sørge for, at den gode dialog holdes, at man hjælper med at
huske på alle sagens aspekter, og at
man får spurgt om, og får svar på de
ting, man ønsker samt at man bidrager til at holde en god og overskuelig struktur gennem hele forløbet.
Netop i den sammenhæng mener
Janne Sidenius, at hun har meget,
hun kan bidrage med.

Få belyst hele sagen med det
samme
Janne har både personlig og god
erfaring med at få den rette hjælp
til rette tid fra de to kommuner, hun
har boet i, siden hun fik sit handicap. Derfor mener hun, hun har meget at bidrage med som bisidder og
generel hjælp og støtte for medlemmer af Dansk Handicap Forbund.
”Jeg ved, at det betyder meget, at
man får stillet de rigtige spørgsmål
og får de rigtige svar på spørgsmålene. Det handler ganske enkelt om
at få belyst sagen rigtigt og fyldestgørende med det samme. Det er
min erfaring, at man på den måde
bedst får skabt en god dialog og får
et forløb, som er behageligt at være
i for alle,” fortæller Janne Sidenius.
Generelt, fortæller Janne, køber
hun ikke præmissen om, at det er
meget svært at få den hjælp, man
har brug for. Det er i hvert fald ikke
noget, hun har oplevet, om end hun

da har oplevet, at systemet ind i mellem forsøger at gå til grænsen for,
hvad de kan tillade sig ifølge loven.
”Selvom jeg egentlig aldrig har oplevet det som svært at få den hjælp
i kommunen, jeg har brug for, så er
jeg helt klart bedre forberedt i dag,
end jeg var, da jeg første gang skulle
begå mig i systemet. Det betyder, at
jeg kan lukke dem ned, hvis de begynder på noget, som jeg ved, de ikke kan få igennem. Jeg ved, hvad jeg
ifølge love og regler kan tillade mig
at sige, og det gør en forskel, kan jeg
mærke,” siger Janne Sidenius.
Det er den erfaring fra håndteringen af sin egen sag gennem
mange år, hun vil bringe med sig ind
i arbejdet som ny bisidder i Dansk
Handicap Forbund.

Et landsdækkende korps
Der er i alt 44 uddannede bisiddere
i Dansk Handicap Forbund, som alle
sammen er medlemmer af forbundet,
og de har hver især gennemgået et
kursus i, hvordan man bedst forvalter
rollen som bisidder. Det indebærer
viden om retssikkerhed samt direkte
og løbende vejledning og sparring fra
forbundets socialrådgivere.
Bisidderne har tavshedspligt i forhold til den sag, de er bisiddere på,
og derfor kan medlemmet, som har
sagen, trygt bruge bisidderen til støtte
og sparring i et forløb med en offentlig myndighed. Tavshedspligten gælder også i forhold til Dansk Handicap
Forbunds socialrådgivere, med mindre
der udtrykkeligt er aftalt andet.
Hvis man som medlem ønsker at
benytte en af forbundets bisiddere,

skal man kontakte rådgivningsteamet, som vil finde en bisidder til dig.
Når du får tildelt en bisidder, er det
desuden vigtigt at være opmærksom på, at en bisidder primært er
et ekstra sæt øjne og ører, som kan
hjælpe dig med at komme hele
vejen rundt om en sag. En bisidder
kan ikke vejlede om den konkrete
sag, med mindre det handler om
selve sagsbehandlingen. Ønsker du
den form for rådgivning, skal du tage kontakt til rådgivningsteamet. En
bisidder må desuden ikke modtage
eller opbevare dokumenter for dig
i din sag – hverken fysisk eller digitalt – ligesom bisidderen heller ikke
må være partsrepræsentant for dig.

Janne Sidenius glæder sig til at få
nogle bisidder opgaver.

Hjælper den gode dialog på
vej
Alt det er de enkelte bisiddere uddannet til, og det er netop rollen
som støtte og partner for medlemmet, som tiltaler Janne Sidenius.
”Uanset hvad der sker, så er det
ikke mig, der bestemmer, hvad kommunen beslutter. For mig handler
det om, at jeg er med på medlemmernes hold, og til et møde kan jeg
støtte op om, at den historie, der
bliver fortalt, er sand. Jeg kan støtte
medlemmet, som jeg hjælper, i, at få
fortalt om behovet for hjælp så konkret som overhovedet muligt, for når
man gør det, er det min erfaring, at
systemet lytter,” konstaterer Janne.
På grund af sit handicap har Janne
Sidenius en række hjælpemidler
som blandt andet kørestol, bil, diverse hjælpemidler i hjemmet og en
el-scooter, så hun er godt klædt på
til lidt af hvert. Og hun glæder sig til
at komme i gang.
”Jeg har endnu ikke haft nogle sager som bisidder, men jeg ser frem
til det. Jeg ser især frem til at kunne
gøre en forskel for medlemmer, som
måske har svært ved at få gang i
den gode dialog med deres kommune. Det er virkelig der, jeg kan
gøre en forskel, tror jeg,” siger Janne
Sidenius.
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Af Mads Stampe

LANG VEJ TIL MÅLET

på det specialiserede socialområde
Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har overtaget ansvaret for
det specialiserede socialområde, som i de seneste mange år er blevet
mere og mere presset. Ministeren går til arbejdet et skridt ad gangen,
og det kommer til at tage tid, inden vi er i mål, siger hun til Handicap-nyt, men det må ikke blive en sovepude, mener landsformand
Susanne Olsen

Astrid Krag.
Pressefoto:
Claus Bech.

N

ÅR MAN FØLGER det handicappolitiske område i
Danmark, så er det ikke
småting, man skal lægge
ører til. Siden 2015 har det fx ikke
været muligt at finde hjemmel i
Servicelovens paragraf 95, stk. 3 til
økonomisk støtte til overvågning
af ens pårørende med indgribende
handicap.
Rådgivningen i Dansk Handicap
Forbund oplever i stigende grad, at
medlemmerne får skåret i eller ligefrem får taget deres BPA-ordning
fra sig. Og i december kom det
frem, at en række kommuner hyrer
konsulenter og aflønner dem efter,
hvor gode de er til at finde besparelser på borgere med handicap og
psykiatriske lidelser.
Der er med andre ord nok at tage
fat på for en relativt nyslået socialog indenrigsminister.
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Handicap-nyt har mødt social- og
indenrigsminister Astrid Krag til en
snak om overvågningsproblematikken, som der i slutningen af sidste
år blev taget skridt til at få løst, da
regeringen afsatte 30 millioner
kroner i år og efterfølgende 60
millioner kroner årligt fra 20212023 til at sikre døgnovervågning
i hjemmet til unge med handicap
i alderen 18-23 år, og ministerens
tanker om, hvordan man sikrer, at
personer med handicap får den
hjælp, de har behov for. Det gør
man blandt andet, siger ministeren,
ved at sikre viden på området. Derfor har Astrid Krag sat gang i arbejdet med en kortlægning af hele det
specialiserede socialområde, men
det er ikke det eneste sted, regeringen har sat ind.
I økonomiaftalen med kommunen for 2020 står der, at retten
til rimelig individuel tilpasning
skal tydeliggøres i lov om forbud
mod diskrimination på grund af
handicap i forhold til dagtilbud til
børn og i folkeskolen. Det er også
i økonomiaftalen, det står, at man
ønsker at skabe overblik over
det specialiserede socialområde,
som over årene har oplevet et stigende udgiftsniveau. Målet med
arbejdet er at komme hele vejen
rundt og forsøge at få ordentligt
greb om det, så man fremadrettet
kan få et system, som giver den

hjælp, der er behov for, når der er
behov.

Øremærkede midler er nødvendigt
Og selvom landsformand i Dansk
Handicap Forbund Susanne Olsen
anerkender, at der bliver taget
skridt i den rigtige retning, så er
der stadig problemer, som for
medlemmerne i Dansk Handicap
Forbund er uløste. Fx er overvågningsproblematikken langt fra løst
med en aldersgrænse på 23 år.
Man skubber blot problemet foran
sig, mener hun. På samme måde
er tiltagene i økonomiaftalen med
kommunerne også et skridt i den
rigtige retning, men deciderede
øremærkede midler til handicapområdet ville gøre den store forskel, mener landsformanden.
”Jeg må indrømme, at jeg kiggede langt efter handicapområdet
i finansloven. Der er så store – og
efterhånden veldokumenterede –
problemer på handicapområdet, og
derfor er det helt nødvendigt, at
politikerne på Christiansborg opprioriterer området med konkrete
økonomiske midler,” konstaterer
Susanne Olsen.
I øjeblikket er det en kamp at få
den hjælp, man har behov for. Det
kræver kun en enkelt søgning på
#enmillionstemmer på Facebook
for at få dét dokumenteret, og mi-

nisteren har også tidligere sagt, at
det netop aldrig må blive en kamp
at få den hjælp, man har ret til.
Alligevel er det sådan, det er for
mange på nuværende tidspunkt,
og netop det er også noget af
baggrunden for, at regeringen i
samarbejde med KL og en række
andre aktører på handicapområdet ønsker at få lavet et grundigt
og samlet overblik over områdets
tilstand.
”Der mangler viden, og vi er nu
gået i gang sammen med kommunerne. Det er et vigtigt spor
ind i den her kortlægning. Men jeg
vil insistere på, at vi får lavet en
udtømmende og ordentlig kortlægning; både af målgrupper – og dermed også behov – og de eksisterende tilbud i stedet for at forfalde
til den her meget enkle konklusion
om, at hvis vi bare flytter nogle tilbud fra kommunerne til regionerne,
så er det hele løst,” siger ministeren og fortsætter.
”Virkeligheden i dag er, at der er
højtspecialiserede tilbud i regio-

nerne, men det er der også i kommunerne. Det, vi mangler, er overblik,” konstaterer Astrid Krag.
Ministeren vil ikke komme ind på,
hvor lang tid det kommer til at tage
at lave denne kortlægning over
området. Hun gør tvært imod opmærksom på, at det bliver en længere proces, som hun dog håber på
er afsluttet, inden igangværende
valgperiode slutter. Det er samtidig
en erkendelse af, at det ikke er en
enkelt opgave at løse, selvom man
umiddelbart kunne lade sig inspirere af sundhedsområdets specialeopbygning.
”Her (på det specialiserede socialområde, red.) har vi med mennesker at gøre, som jo ikke bare
skal ind og have en behandling og
så hjem igen; det er mennesker,
som bor og lever i de her tilbud, og
derfor er der en ekstra dimension,
som handler om kontinuitet, og at
vi ikke bare flytter rundt med folk,”
siger Astrid Krag, som i en tidligere
regering har bestridt jobbet som
sundhedsminister.

Det må ikke blive en sovepude
Det er landsformand Susanne Olsen
i udgangspunktet enig med ministeren i, men hun er nødt til samtidig
at understrege, at medlemmerne
ikke kan blive ved med at vente.
”Jeg ønsker ikke, at fortællingen
om, at området kræver en ordentlig
og tidskrævende gennemgang skal
blive en sovepude for regeringen,
og derfor kommer vi heller ikke til
at se passivt til, mens tiden bare
går. Vi skal have konkrete løsninger på bordet. Det kræver vores
medlemmer,” siger landsformanden. I lederen i dette nummer af
Handicap-nyt kan du læse mere
om, hvilke tanker landsformand
Susanne Olsen gør sig om regeringens arbejde på handicapområdet.
Har du lyst til at læse i regeringens økonomiaftale med kommunerne for 2020 eller noget af det
andet, som er berørt i artiklen her,
så foregår det på hjemmesiden
under Handicap-nyt EKSTRA. God
videre læselyst.

Landsformand
i Dansk Handicap Forbund,
Susanne Olsen.
Pressefoto:
Trine Brandt
Ryhede
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FERIE I NORDJYLLAND

Af Bente Rødsgaard

Lej vores sommerhuse i Hals Udlejning af
Klitrosen
dette, og ellers opkræves det
særskilt.
Der må gerne medbringes hunde,
husdyr (det skal oplyses til udlejeren), men de må ikke færdes i
møblerne. Sker dette alligevel, opkræves der særskilt for rengøring
heraf.
Kontakt Willy Øgaard, tlf. 22 96
93 80 eller på mail: willyoegaard@
stofanet.dk for at bestille et sommerhus.

I natursmukke omgivelser tæt på
skov og strand ligger Dansk Handicap Forbunds fire sommerhuse.
Husene er bygget og indrettet specielt med henblik på personer med
bevægelseshandicap.
Husene har fire sovepladser fordelt på to soveværelser og en stue
og ligger på et større grundareal
og har en stor fælles have, ligesom
der til hvert enkelt hus er egne
terrasser og havearealer. Husene
har en hæve/sænke seng, og alle
husene har toiletstole og et stort
funktionelt badeværelse.
Sommerhusene ligger få hundrede meter fra vandet på en stor
naturgrund med parkeringspladser
foran husene. Husene er i et naturområde tre kilometer fra Hals by,
hvor der er butikker med fx dagligvarer og havnemiljø med caféer og
restauranter.
Husene kan lejes med fortrinsret
af alle medlemmer af Dansk Handicap Forbund, de øvrige nordiske
landes handicapforbund, det tyske handicapforbund og af andre
forbund/foreninger under Danske
Handicaporganisationer. De kan
også lejes af venner og støtter til
foreningen samt af private.
El og vand afregnes efter forbrug. Rengøring er obligatorisk.
Kommer man til at ødelægge
ting, skal det blot oplyses ved
aflevering af sommerhuset. Kan
det indeholdes i depositum, sker
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Priser i 2020
• Udlejning er fra 1. april til 1. oktober.
• Indtjekning: kl. 15.00. Udtjekning:
kl. 10.00.
• Udlejning i lavsæson uge 14 til
og med 24 og 35 til og med 40:
For DHF-medlemmer: kr. 2200.
Ikke-medlemmer: kr. 2700 pr
uge.
• Udlejning i højsæson (påskeugen samt uge 25 til og med uge
34):
For DHF-medlemmer: kr. 3200.
Ikke-medlemmer: kr. 3700 pr.
uge.
EL: Pris pr. kwh hele året kr. 3,5.
Slutrengøring (obligatorisk): kr.
400.
• Weekend-udlejning (fredagSøndag):
Kr. 1200 ekskl. depositum, kr.
800.
• Dagspriser uden for sæson pr.
dag:
Medlemmer: kr. 500.
Ikke-medlemmer: kr. 600.
• I højsæson (kun på ugebasis):
Der indbetales kr. 1.500 i depositum ved bestilling af sommerhus.
Efter endt ophold skriver Willy
til forbundet med opgørelse over
elforbrug og eventuelle udgifter
til ødelagte ting. Restbeløb fratrukket slutrengøring udbetales
af bogholder til kundens kontonummer.

”Klubhuset ” Klitrosen udlejes som
sommerbolig i perioden fra den 25.
maj til den 17. august 2020. Huset
er på 170 m2 med køkken og opvaskemaskine. Der er to baderum
med bruser og toilet, hvor det ene
er handicapegnet. Der er ti bokssenge og to el-hospitalssenge. Der
er dyner og puder til alle sengene
og en badebænk på badeværelserne. Der er intranet, tv, indlagt
fælles antenne, stereoanlæg, kaffemaskine, 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 en
lille have. Man skal selv medbringe
linned, håndklæder, viskestykker og
andre hjælpermidler efter behov.
Prisen er kr. 2.500 fra uge 22 til
uge 33, kr. 1.000 skal betales i depositum ved leje fra aftalens start.
Restbeløbet skal betales senest 30
dage før lejemålets begyndelse.
Derudover betales der for forbrug
af vand: kr. 75 pr. m3. El: kr. 3,00
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@dlegtele.dk til
Lisbeth Hansen, Markvej 145, 9990
Skagen, tlf. 22 53 40 73.

TÆNK
ANDERLEDES
SPAR BÅDE TID OG PENGE PÅ DIT FORENINGSBLAD
Mangler du et foreningsblad, eller har du allerede ansvaret
for et, kan vi tilbyde at løfte opgaven med produktionen. Et
foreningsblad er ofte det vigtigste bindeled mellem forening
og medlemmer.
Vi har mange års erfaring i produktion af foreningsblade, og
kan være behjælpelige med layout, tryk, distribution og eventuelt annoncesalg til hel eller delvis finansiering af bladet.
Vi kan også altid give et godt tilbud på dine øvrige trykopgaver, f.eks. programmer, billetter, plakater, flyers og visitkort.
Kontakt os for en uforpligtende snak, vi deler gerne ud af
vores erfaring...

FL Reklame · Agerbakken 21 · 8362 Hørning · fl@flreklame.dk · t. +45 7022 1870
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Jeg valgte at bede Din Hjælperordning ApS
om at administrere min BPA-ordning, fordi..
Det er en ansvarlig virksomhed, som har
individets ve og vel i fokus.
Her er du ikke bare et nummer i rækken!
Ejerne bekymrer sig virkelig om den enkelte
person og personens liv og kampe –
også selvom kampene ikke nødvendigvis
har noget at gøre med hjælperordninger.
De ønsker, at du har det godt, og
de gør alt for at hjælpe dig til
dette – det tiltrækker mig!
Mette Bjørnholt Jensen
Administrativ medarbejder i
Din Hjælperordning ApS
samt arbejdsleder i egen
BPA-ordning

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

