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13  Systemstress skabes af den 
herskende politiske sandhed
Synet på borgerne, der søger hjælp, 
er skiftet i de seneste år. 

16  Bevicafondens 
tilgængelighedspris 2018
Modtageren var Det Kongelige 
Danske Kunstakademis Skoler for 
Arkitektur, Design og Konservering i 
København.

19  Jens Bouets klumme 

19  Handicapkørsel
Efterlysning har båret frugt. 

20  MINI BAR udfordrer 
fordomme én øl ad gangen 
En anderledes bar med små 
genstande serveret af mennesker 
med dværgvækst.

25  DET SKER I DHF

30  Køb julekort

34  Operationen blev starten på 
resten af livet
Mikkel Christensen er 30 år. Han fik 
en operation, da han var syv år, som 
betyder, at han kan gå i dag.

37  Mød den nye næstformand 
Dansk Handicap Forbund fik ny 
næstformand på kongressen.

38  Movia vil afprøve 
selvbetjente ramper
Fynbus har kørt med elektriske 
ramper i to år.
 
40  Frivillighedspolitik
På kongressen blev der vedtaget 
en frivillighedspolitik for Dansk 
Handicap Forbund.

 ”Der skal først være plads til et liv, dernæst et arbejds
liv, og der skal være tillid mellem os.

Forside: Kongres 
2018 på Egmont 
Højskolen.
Foto: Claus 
 Haagensen 

OPERATIONEN BLEV STARTEN PÅ 
RESTEN AF LIVET

MINI BAR UDFORDRER FORDOMME.

LANDSFORMAND SUSANNE OLSEN.
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43  Opsamling på stort fælles 
projekt i Uganda
Vores ulandsprojekter gør stor nytte 
for mennesker med handicap.

46  Kongres 2018
I to dage var tillidsvalgte fra hele 
landet samlet til kongres på Egmont 
Højskolen i Jylland. Der blev 
diskuteret, uddelt priser og foretaget 
valghandlinger.

56  Julekonkurrence 
Vind et knivsæt.
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HAR DU EN IDÉ, SÅ KAN 
FORBUNDET MÅSKE 
HJÆLPE …

December måned er over os, og dermed 
nærmer vi os med hastige skridt et års-
skifte. For mig giver det altid anledning 
til at reflektere over året, der er gået. Og 
ja, der opstår også idéer om, hvordan vi 
kan forny os og gøre tingene på en ny 
måde i året, der kommer. Som interes-
seorganisation må vi hele tiden forny os 
og justere vores arbejde i forhold til den 
omskiftelige verden, vi befinder os i, og 
det gælder i den grad også, når vi taler 
udviklingen af vores frivillighed.

På efterårets kongres debatterede de 
delegerede ivrigt emnet, og det var in-
spirerende at opleve, hvordan tidligere 
års fortvivlelse over, hvor svært det er at 
udvikle organisationen lokalt, blev afløst 
af et fantastisk engagement og idérigdom. 
Og det kendetegnede kongressen, at der 
var fokus på vores succeser og stor åben-
hed over for at afprøve nye alternative 
former for samarbejder og aktiviteter, som 
ikke nødvendigvis er bundet op på de 
traditionelle strukturer med bestyrelsesar-
bejde etc. Vi vendte hjem med kufferten 
fyldt med nye idéer – alt sammen noget, 
som nu skal omsættes til praktik.

En del af udviklingen i forhold til at ud-
vikle os som frivillig organisation kan ses 
i vores netop vedtagne frivillighedspolitik, 
som er udarbejdet på tværs af forbundet 
og dermed stærkt forankret i organisatio-
nen (Se side 40). Med frivillighedspolitik-
ken sætter vi en ambitiøs kurs for ’god 
frivillighed’ og giver eksempler på, hvor-
dan man hurtigt og ubureaukratisk kan 
igangsætte aktiviteter i samarbejde mel-
lem lokale og forbundet centralt.

En af mine ambitioner for det nye år 
er at udleve den nye frivillighedspolitik 
i praksis. Og hvordan vil du så gøre det, 
tænker du så som læser? Det svar, der lig-
ger lige for, er, at jeg vil opfordre alle, som 
har en idé, eller noget de interesserer sig 
for, til at tage skridtet videre. I den nye 

politik og på kongressen har forbundet 
tydeligt markeret, at hvis I medlemmer 
sidder med en interesse i et emne, I gerne 
vil vide mere om, og I har et arrange-
ment, I kunne tænke jer at afholde eller 
måske har en konkret lokal problemstil-
ling, I vil arbejde med, så er vi klar til at 
understøtte jer – fx ved at hjælpe med at 
kigge efter mulig finansiering eller yde 
konkret sparring. Vi har et stærkt netværk 
på tværs af lokalafdelinger, regioner og 
specialkredse, og fokuserer vi på først og 
fremmest på sagen og resultatet, så kan vi 
herefter aktivere netværket og få ting til 
at ske sammen.

Min kongstanke er, at der i et tidssva-
rende forbund ikke skal være langt fra 
tanke til handling. I det nye år er det min 
ambition, at vi skal arbejde mere målret-
tet på denne nye måde. 

Så har du en god idé eller er I en 
gruppe mennesker, som ønsker at gøre 
noget sammen, så tag kontakt. Måske kan 
vi sammen finde en god løsning, så I kan 
komme i gang. 

Jeg ønsker alle medlemmer, tillidsvalgte 
og samarbejdspartnere en god jul og et 
godt nytår!

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER



Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

 

VIDSTE 
DU, AT?
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Kvickly og APOTEKEREN A.m.b.a. har 
indgået en aftale om samarbejde. 
Det betyder i praksis, at der vil åbne 
apotekerbutikker i en række Kvickly-
varehuse over hele Danmark i de 
kommende år. Det bliver særlige 

afdelinger i Kvicklys forområde, hvor 
apotekerne etablerer og selv driver 
dem, som selvstændige filialer, og 
med eget, faguddannet personale. De 
vil typisk få et areal på 80-100 kvm.

NY TYPE LEDSAGERKORT I 
VARDE TIL ANSATTE
Varde Kommune introducerede 15. 

oktober et nyt ledsagekort til brug 

for plejecentre, daghjem, botilbud 

og væresteder. Med kortet kan per

sonale og frivillige hjælpere besøge 

en række kulturoplevelser sammen 

med borgere på fx plejehjem. Ledsa

gekortet giver personale og frivillige 

hjælpere fri adgang til kulturinsti

tutionerne Tirpitz, Nymindegab Mu

seum, Museum Frello, Varde Artilleri

museum, Varde Miniby og Tambours 

Have, når de ledsager en bruger. Det 

samme gælder for de af biblioteker

nes arrangementer, der ellers koster 

entré. 17 institutioner på ældre og 

voksenhandicapområdet har takket ja 

til ordningen.

Mads Sørensen, formand for Ud

valget for Kultur og Fritid i Varde 

Kommune, fortæller: ”Vi oplever, at 

specielt vores ældre brugere ikke får 

ansøgt om det personlige ledsage

kort, der allerede eksisterer. Derfor 

introducerer vi nu vores eget. Kultur 

er vigtigt for os som mennesker, og 

det må ikke være sådan, at man ikke 

kommer af sted til store oplevelser 

på Tirpitz, fordi man er gangbesværet 

eller sidder i kørestol og ikke har råd 

til at betale for sin ledsagers billet.”

Kommunes nye ledsagekort ligger 

på institutionerne, hvor brugerne 

sammen med personale eller frivil

lige hjælpere kan bruge kortene, når 

der er behov for det.

Tirpitz – Ved Blåvand er der et 
spektakulært udført bunkermu

seum ved navn Tirpitz og som 
indgår i ordningen.

Pressefoto: Rasmus Bendix. 
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CPH lufthavn lukkede den 12. novem-
ber de to handicappladser i ”Varegår-
den” med 60 minutters gratis parke-
ring.  Det skete på grund af byggeri i 
området.  Pladserne er flyttet til den 
nederste del af Spidsvej, og den gra-
tis parkeringstid øges til 90 minutter. 

Nærmeste Falck Call Point vil derfor 
blive i Terminal 3 eller ved 7 Eleven i 
Terminal 2.

Hvis du har meldt dig ind i Dansk 
Handicap Forbund for at få hjælp til 
dit barn, så findes der en Forældre-

kreds, som du kan blive medlem af 
gratis samt modtage FK-nyt, som er 
specialkredsens eget blad, som ud-
kommer to gange årligt. Det seneste 
nummer af FK-nyt udkom i oktober. 
Du kan læse det på forbundets 
hjemmeside.

Udgivelses plan for 
 Handicap-nyt 2019
• Nr. 1. Deadline 3. januar. Hos læserne senest den 15.februar.  

• Nr. 2. Deadline den 20. marts. Hos læserne senest den 10.maj. 

• Nr. 3. Deadline 3. maj. Hos læserne senest den 21. juni. 

• Nr. 4. Deadline 5.august. Hos læserne senest den 20. september.  

• Nr. 5. Deadline 23. oktober. Hos læserne senest den 6. december.

Kampagne mod 
stalking 
Kender du en, der oplever, at fx en 

ekskæreste ringer hele tiden og 

generer? ifølge Justitsministeriet 

bliver årligt 100.000 danskere 

på tværs af alder og køn ramt 

af stalking. I sommer satte en 

kampagne i Esbjerg, målrettet 

unge mellem 1326 år,  fokus på 

stalking. Dansk Stalking Center be

finder sig i Esbjerg og har en hjem

meside, hvor du kan læse mere om 

stalking og downloade foldere og se 

små videofilm. Der er også etableret 

en telefonrådgivning. http://www.

danskstalkingcenter.dk/

MANGE FLERE 
KOMMER I 
FLEKSJOB

Flere og flere fleksjobbere kommer 

i fleksjob efter fleksjobreformen 

for seks år siden. En undersøgelse 

af området fra KL’s magasin Mom

entum viser, at der siden reformen 

er kommet 23.236 flere personer i 

fleksjob, end der var før reformen. 

Stigningen er især sket i de fleksjob 

med en ugentlig arbejdstid på under 

ti timer, og det overrasker seniorfor

sker på VIVE   Det Nationale Forsk

nings og Analysecenter Helle Holt.

”Jeg troede faktisk ikke, at det 

ville være muligt at få arbejdsgivere 

til at ansætte folk i så få timer,” siger 

hun blandt andet til Momentum.

Opgørelsen fra Momentum viser 

desuden, at der er stor tilfredshed 

med fleksjobbet hos den gruppe, 

der har fået dem. Undersøgelsen 

viser, at 88 procent, der arbejder 

i fleksjob i 15 timer om ugen, er 

enten tilfredse eller meget tilfredse 

med deres job, mens det samme tal 

er 92 procent for dem, der arbejder 

610 timer om ugen.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Det’ bare mænd – UK’s 
kalender 2019 er på 
webshoppen 
2018 lakker så småt mod enden, 

og et nyt år betyder ny kalender til 

køkkenet, eller hvor man nu har sin 

daglige kalender hængende. I Dansk 

Handicap Forbunds Ungdomskreds la

vede man sidste år en kalender med 

billeder af nogle af UK’s kvindelige 

medlemmer. Det blev en stor succes, 

og derfor besluttede UK’s bestyrelse 

sig for at gentage den.

I år er kvinderne skiftet ud med 

mandlige medlemmer af Ung

domskredsen, men budskabet med 

kalenderen er andet og mere end 

letpåklædte herrer.

”I Ungdomskredsen vil vi gerne 

promovere budskabet om positivt 

kropsbevidsthed og mangfoldighed. 

Alle kroppe er forskellige, og det er 

der ikke noget galt eller forkert i. 

Det ved vi hos os, og det er vi ikke 

bange for at stå ved og vise. Det, 

tror jeg, man kan se, hvis man kig

ger i kalenderen, og vi er rigtig gla

de for resultatet,” siger formand i 

Ungdomskredsen Zakaria Naser. Han 

er i øvrigt selv model i kalenderen, 

som kan købes via Dansk Handicap 

Forbunds webshop. Linket finder du 

på Handicap-nyt EKSTRA.

Foto: Kristian Kristensen // Fotovaerk.dk

Hvis du står overfor at skulle have en knæ og hofteoperation 

eller operation for grå stær, så har du mulighed for at høvle flere 

uger af ventetiden, hvis du benytter dig af det frie sygehusvalg. 

Det skriver Mandag Morgen, som dog samtidig konstaterer, at 

kun tre ud af 100 patienter benytter sig af det frie sygehusvalg, 

som de har ret til.

Historien er blevet til på baggrund af en opgørelse, som 

Mandag Morgen har bedt Danske Regioner om at foretage. 

Opgørelsen viser, at ventetiden i snit er faldet drastisk siden 

2001, og for 14 af de 17 klassiske operationstyper er venteti

den helt nede på højst 14 dages ventetid, hvis man er villig til 

at køre over regionsgrænsen og benytte sig af et andet hospi

tal, end man umiddelbart er tilknyttet. Ordningen kræver, at 

patienten selv betaler transporten over regionsgrænsen. 

Ventetid til 
operationer  
er kortere  
end vi tror

Foto: Colourbox.
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Et forskningsprojekt fra Aalborg 

Universitet danner grundlaget for 

udviklingen af intelligent tunge og 

hjernebaseret styring af robotter, 

som skal hjælpe mennesker med 

svære handicap med at blive mere 

selvhjulpne. Det skriver netmediet 

Techsavvy.

Allerede nu findes teknologien, 

hvor man fx kan styre sin kørestol 

med en ganebøjle, hvorpå der er 

censorer, som kan styres med en 

tungepiercing. Sådan én har medlem 

af forbundet Bente Rey, som man 

kunne se på DR i programserien 

Moderne Mirakler sidste år. Hele pro

grammet kan ses på Handicap-nyt 

EKSTRA.

Forskningsprojektet på Aalborg 

Universitet er støttet af Danmarks 

Frie Forskningsfond, som har givet 

knap seks millioner kroner til ud

viklingen af et nyt styrings

system, der kombinerer 

tungestyring med 

styring ved 

hjælp af 

muskel og 

hjernesig

naler. Må

let er at 

kunne 

gøre 

menne

sker med 

svære handi

cap langt mere selvhjulpne, end man 

har mulighed for at gøre i dag.  

Robotter skal hjælpe mennesker 
med svære handicap – de skal 
styres med tungen

Foto: 
Produktbillede 

fra TKS A/S

ULOVLIG MEDICIN SÆL-
GES PÅ HJEMMESIDER
Den årligt tilbagevendende Opera

tion Pangea, som er en verdensom

spændende aktion mod ulovlig in

ternethandel med medicin, er netop 

afsluttet med 116 lande involveret.

Der er fx blevet afsløret 27 hjem

mesider, der sælger ulovlig medicin 

målrettet danske forbrugere i forbin

delse med årets Pangeaindsats mod 

ulovlig medicin. Det er en fordobling 

i forhold til sidste år, hvor man fandt 

frem til 14 sider. 

Siderne er nu indberettet til Inter

pol, og man arbejder på at få dem 

lukket. Det oplyser Lægemiddelsty

relsen, der deltog i operationen sam

men med Politiet, Fødevarestyrelsen 

og Toldstyrelsen.

Når danskerne køber ulovlig medi

cin er det fx potensmedicin og smer

testillende medicin, og måske gør de 

det intetanende, da hjemmesiderne 

sommetider ser oficielle og profes

sionelle ud. Sidste år beslaglagde 

Toldstyrelsen mere end 300.000 pil

ler og over 350 kilo anden medicin i 

Danmark.  Det kan også være farligt, 

da forbrugeren ikke ved noget om 

produktet, som i værste fald kan være 

livsfarligt. Du kan læse mere om ak

tionen på https://laegemiddelstyrel

sen.dk/da/

Du ville næppe købe medicin af besyn
derlige typer, men det gør du måske 

alligevel gennem nethandel på ulovlige 
sider. Foto. Colourbox.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Sundhedsapp til kørestolsbrugere
En ny app skal give kørestolsbru

gere inspiration til træning og gøre 

det muligt at måle resultatet af 

træningen. Appen skal udvikles af 

selskabet AnyBody Technology A/S 

i samarbejde med Bevica Fonden, 

fitnessinstruktør og kørestolsbru

ger Cathrine Guldberg – og en ræk

ke andre eksperter. Projektet blev 

skudt i gang i september 2018. 

Den første testversion forventes at 

være klar i slutningen af 2019. 

Behovet er stort. Hvordan kan 

man som kørestolsbruger tælle 

”skridt” og nå op på de anbefa

lede 10.000 skridt om dagen? 

Eller sætte mål for sin træning og 

følge resultatet? Netop de spørgsmål 

bliver omdrejningspunktet for udvik

lingen af sundhedsappen MoveChair. 

Ambitionen er at udvikle en app, 

der skal inspirere til træning for kø

restolsbrugere, og hvor resultatet af 

træningen skal kunne måles. I stedet 

for at måle skridt og løbedistance, 

som man gør på andre apps, så skal 

denne app måle udviklingen i mu

skelstyrke, forbrændingen og tilba

gelagt distance ved brug af manuel 

kørestol samt inspirere til træning, 

der har fokus på både styrke og 

pulstræning. 

Når EM i kørestolsrugby løber af 

stablen næste år, bliver det med 

Vejle som vært. Dermed får det dan

ske landshold i kørestolsrugby den 

optimale kulisse til at kvalificere 

sig til de Paralympiske Lege (PL) i 

2020 i Japan. For at kvalifikationen 

til PL 2020 skal lykkes, kræver det 

en finaleplads ved EM næste år, og 

hvis det lykkes for landsholdet, vil 

det være første gang i historien, det 

er sket.

At Vejle er blevet valgt som værts

by for EM i kørestolsrugby er en del 

af en større vision, som sigter mod 

at gøre den jyske by til parasportens 

hovedstad. Det er da heller ikke 

første gang, Vejle er vært for en pa

rasportsbegivenhed. I 2015 var byen 

vært for EM i parabordtennis. EM i 

kørestolsrugby finder sted fra den 3. 

til den 12. august 2019 i DGI Huset 

i Vejle.

Det er i øvrigt ikke første gang, 

Danmark er vært ved EM i kørestols

rugby. Det skete også i 2005, 2009 

og 2014.

Vejle er vært for EM i 
kørestols rugby 2019

Foto: Parasport Danmark // Tom Brassil

Cathrine Guldberg deltager i arbejdet 
med appen MoveChair.

Pressefoto. AnyBody Technology A/S
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Den 1. oktober 2018 var en historisk 

dag for mennesker med handicap, da 

Folketingssalen er blevet renoveret, 

så den nu er tilgængelig for gang og 

synsbesværede, bl.a. med en direkte 

lift til talerstolen.

Det var en historisk dag, da lands

formand Susanne Olsen mandag 

den 1. oktober 2018 som den første 

kørestolsbruger nogensinde kunne 

betræde Folketingets talerstol. Det 

er 25 år siden, vi fik FN's standard

regler for mennesker med handicap, 

og ni år siden Danmark ratificerede 

FN's handicapkonvention, men nu er 

det altså en realitet. Mennesker med 

fysisk handicap vil nu kunne tale på 

lige fod med andre politikere i folke

tingssalen.

"Jeg er stolt af at få lov til at ind

vie den nye talerstol, og man kan jo 

sige bedre sent end aldrig, men det, 

der er vigtigt for mig, er symbolet 

i, at den vigtigste talerstol i landet 

nu er tilgængelig. På den måde for

tæller man resten af samfundet, at 

mennesker med handicap kan og vil 

kunne bidrage på lige fod med alle 

andre, og tættere kommer vi ikke på 

en realisering af forbundets mission 

om at skabe et liv med lige mulig

heder," siger landsformand Susanne 

Olsen.

Folketings salen 
er nu tilgængelig

Wolturnus 
udvider 
ejerkredsen
Virksomheden Wolturnus A/S i 

Nibe udvider ejerkredsen med 

universitetskræfter som et na

turligt udviklingsskridt. Woltur

nus startede  i en ladebygning 

i landsbyen Bislev i 2002 med 

Peter Libak i spidsen som stifter 

og ejer. Han byggede virksomhe

den op med sin faglige baggrund 

inden for konstruktion af alumi

niumscykler, og de seneste fire år 

er Wolturnus gået fra udelukken

de egenproduktion af kørestole 

til at forhandle mange forskellige 

udenlandske hjælpemidler. 

Den sideløbende produktions 

og salgsafdeling har kaldt på 

flere kræfter, og på fire år er an

tallet af medarbejdere fordoblet 

og tæller nu mere end 70 ansatte 

inden for produktion, salg, marke

ting, udvikling og administration. 

Den første akademiker blev 

ansat i 2010, og siden er der 

kommet mange flere til. I 2015 

blev Christian Gammelgaard 

Olesen ansat som udviklingschef 

og kom med sin solide faglighed 

fra universitetet. Han har skrevet 

Ph.d. om udvikling af tryksår, 

når man sidder i kørestol, og har 

sideløbende med sin ansættelse 

hos Wolturnus været tilknyttet 

Aalborg Universitet som lektor i 

biomekanik. 

Som et naturligt skridt i virk

somhedens udvikling træder 

Christian 

Gammelgaard 

Olesen nu ind 

i Wolturnus’ 

ejerkreds.

Pressefoto Folketinget: Christoffer Regild.

Pressefoto. Danske 
Handicaporganisationer.
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Nye brochurer og åbent hus på Idrætsskolen!

Idrætsskolen er et undervisningstilbud til voksne udviklingshæmmede elever, 

der går på skolen i et skoleår, i dagtimerne fra 9.00 til 14.00 hver dag. Det nye 

skoleår begynder mandag d. 12. august 2019, og slutter fredag d. 19. juni 2020. 

Skolen ligger i dejlige lokaler i Grøndal Multi Center. Vi har informationsaften 

onsdag d. 23. januar 2019 kl. 19.00-20.00, og vi har åbent hus for alle 

interesserede ansøgere torsdag d. 24. januar 2019 kl. 09.00-14.00. 

Ansøgningsfrist fredag 22. februar 2019. 
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Systemstress 
skabes af den 
herskende 
politiske 
sandhed

I 
HANDICAPNYT NUMMER 4 2018 
kunne man læse historien om 
William Reffstrup, som blev 18 
i sommeren og dermed gik fra 

at være barn i systemet til at blive 
voksen. Det er en overgang, som 
mange medlemmer i Dansk Handi-
cap Forbund har været igennem, og 
det er en overgang, som i den grad 

er svær, når man er afhængig af 
systemet.

Overgangen betyder nemlig, at 
man får taget sin sag op på ny, og 
det er ikke givet, at man kan få den 
samme hjælp, som man tidligere 
har fået op gennem sin barndom. 
Man vurderes på ny som voksen, 
og det er hårdt, hvis man som Wil-

liam har været vant til, at det i høj 
grad er forældrene, der har taget 
sig af kontakten til kommunen. Wil-
liam beskrev overgangen på Face-
book, og han talte om at lide af 
systemstress. Siden stemte mange i 
i kommentarsporet på opslaget, og 
derfor besluttede Handicap-nyt at 
grave videre i historien.

Velfærdssamfundet leder hele tiden efter en balance mellem kontrol og tillid, når det 
tager hånd om de mennesker, der bor i det. De senere år har balancen tippet over mod 
kontrol, og det er blandt andet med til at skabe systemstress hos dem, der er afhængige 
af det for at leve et liv med lige muligheder

Snyd med offentlige midler 
har ført til øget kontrol, og 

det stresser. Colourbox.
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 SYSTEMSTRESSAf Mads Stampe
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SYSTEMSTRESS 

For William er ikke alene med 
at lide af systemstress, og her på 
redaktionen har vi været i kontakt 
med en hel del, som beskriver 
samme frustrationer, som William 
gjorde på Facebook dengang i juni 
2018. Spørgsmålet er, hvordan vi er 
endt der, hvor vi har et system, som 
stresser dem, der er en del af det, i 
en grad, så nogle må søge psykolog 
for overhovedet at eksistere i det?

Til at svare på det spørgsmål har 
vi kontaktet Iben Nørup. Hun er 
post.doc. på Aalborg Universitets 
Institut for sociologi og Socialt 
Arbejde og har blandt andet be-
skæftiget sig med konsekvenserne 
af førtidspensions- og fleksjobre-
formen. Som forsker har hun set 
en tendens de seneste 15 år, hvor 
vægten mellem at hjælpe dem, der 
har brug for det, og kontrollere, at 
man ikke modtager penge uberet-
tiget, er skiftet betragteligt.

”Da man oprindeligt skruede 
systemet for hjælp sammen for 
mange år siden, så gjorde man det 
på en måde, så det beskyttede folk 
mod fattigdom og mod konkurren-
cestaten. Den udgave af systemet 
løb ind i en række problemer, så 
man skal ikke se på fortiden med 
lyserøde briller, og det har været 
nødvendigt at justere på det over 
årene. Det handler om at finde en 
balance mellem kontrol og tillid, og 
den svinger hele tiden mellem de 
to yderpunkter. I disse år ser vi en 
retning mod kontrol,” fortæller Iben 
Nørup til Handicap-nyt.

Siden William Reffstrups opdate-
ring på Facebook, har redaktionen 
på Handicap-nyt været i kontakt 
med flere, som oplever system-
stress. I dialogen med dem er det 
fx kommet frem, at det ind imellem 
har været nødvendigt at have sam-
taler med en psykolog for overhove-
det at kunne eksistere i systemet. 

Man snyder, hvis man kan
At det er sådan, overrasker ikke 
Iben Nørup, for det er blevet et 

voldsomt pres at være afhængig 
af systemet, blandt andet pga. en 
udbredt mistænkeliggørelse af de 
mennesker, der søger hjælp.

”De seneste 15 år har vi i stigen-
de grad oplevet en diskurs på det 
sociale område, som er rettet mod 
mistænkeliggørelse. Man forventer 
så at sige, at man snyder, hvis man 
kan. På samme måde er det byg-
get ind i systemet, at det forventer, 
at hvis der er et incitament for at 
søge hjælp, selvom man ikke er be-
rettiget til det, så vil man gøre det,” 
fortæller Iben Nørup.

”Det gennemsyrer systemet, at 
man har den her fortælling om, 
at vi vil snyde, hvis vi kan. Det er 
blevet den gennemgående politi-
ske sandhed, at det er sådan; også 
selvom det ikke er tilfældet. Det 
er især ikke tilfældet med de syge, 
som er en del af systemet, selvom 
de ikke ønsker at være der,” mener 
Iben Nørup.

Oveni mistænkeliggørelsen kom-
mer det, at systemet er blevet 
meget mere komplekst og svært at 
forstå for almindelige mennesker. 
Derfor kan det også være svært 
at finde ud af om og hvornår, man 
er berettiget til hjælp, og hvilken 
hjælp man kan få.

”Jo mere kompliceret systemet 
er, jo mere stressende bliver det 
at være afhængig af det. Det er 
en politisk beslutning, hvorvidt 
man skal gå i forhold til at kon-
trollere folk for at undgå, at man 
får uberettiget hjælp af systemet. 
Det er en politisk beslutning, og 
jo længere, politikerne går, jo 
mere stressende, skamfyldt og 
ydmygende kan det føles at være 
afhængig af systemet,” fortæller 
Iben Nørup.

Svært at bryde gennem lyd-
muren
Oven i den mistænkeliggørende 
fortælling, som hersker i disse år, 
var finanskrisens begyndelse i 
2008 med til at starte en diskus-

sion af, om der blev brugt for 
mange penge på velfærdsstaten. 
Alle de ting lagt sammen har 
gjort, at man ikke længere kan 
forvente at få den hjælp, som 
man kunne før i tiden. Det er da 
også helt tydeligt, at hjælpen fra 
velfærdsstaten er svundet kraftigt 
ind, og det øger stressen og fru-
strationen, når man ikke kan for-
stå, at man ikke kan få den hjælp, 
som man har brug for eller måske 
tidligere har fået. Samtidig kan 
det være svært for den gruppe 
at bryde gennem lydmuren og 
påvirke den herskende politiske 
fortælling, mener Iben Nørup.

”Når man har brug for hjælp, så 
har man ikke de samme ressourcer, 
som andre har. Alene dét at gøre 
opmærksom på, at man måske ikke 
får den hjælp, man har brug for, er 
krævende, og det kan være svært 
at finde nogen, der vil lytte,” lyder 
det fra Iben Nørup, og hun mener 
ganske enkelt, at fortællingen, om 
at man snyder, hvis man kan, er 
forkert.

”Man kan altid finde det ene 
eksempel på den sociale bedrager, 
men det er ikke ham eller hende, 
man rammer, når man strammer 
systemet og øger kontrollen. Langt 
de fleste, som er afhængige af at 
få hjælp fra systemet, er der helt 
berettiget, så fortællingen om snyd 
er forkert,” mener Iben Nørup, der 
dog samtidig understreger, at det 
kan være helt reelt at administrere 
systemet på den måde, som politi-
kerne gør.

”Hvis der er for mange, der sny-
der, så er der ikke penge nok til 
at opretholde et system, hvor vi 
hjælper samfundets svageste, og 
derfor er det reelt nok, at politiker-
ne strammer systemet. Men det er 
hele tiden en balance, og hvis man 
ender med, at borgerne ikke søger 
berettiget hjælp, fordi man oplever 
mistænkeliggørelse eller stress, så 
er man gået for vidt,” slutter Iben 
Nørup.
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PRISUDDELING Af Bente Rødsgaard. Pressefoto Agnes Saaby Thomsen

D
EN 23. OKTOBER var en 
festlig dag på Holmen 
i København, hvor Det 
Kongelige Danske Kunst-

akademis Skoler for Arkitektur, 
Design og Konservering, KADK, 
holder til. I festsalen var der en 
god stemning, da indbudte og 
studerende var samlet i festligt lag 
med både forelæsning, prisover-
rækkelse samt musik og små spi-
selige lækkerier.

Få eksempler på universel 
design
Dagens indbudte taler var Lars 
Juel Thiis fra Cubo Arkitekter, som 
i flere år har beskæftiget sig med 
universel design. I sit foredrag 
var han inde på, at arkitekturen 
havde mistet noget de senere år.  I 
hans studietid havde humanismen 
været i højsædet sammen med 
arkitektfagets traditioner, men i de 
senere år virkede det som om, at 
arkitekturen ikke længere var tro 
mod sine egne traditioner. Som 
eksempel nævnte han, at i meget 
gamle byer er der ingen i tvivl om, 
hvor centrum er, fordi arkitektur, 
huse og veje leder en på rette vej, 
men i nye byer er det langt svæ-
rere at orientere sig. 

Som eksempel på bygninger med 
klassiske retningslinjer og akser 
fremhævede han Aarhus Universi-
tet, hvor det er let at finde rundt, 
og hvor byggematerialerne og par-
ken bliver smukkere og smukkere, 
som årene går. 

Selve begrebet Universel design 
kan godt virke lidt svævende, men 
det handler grundlæggende om, at 

man i et samfund skal tage hensyn 
til, at alle er forskellige individer, 
som oplever ting forskelligt, og at 
der skal være plads til alle. 

Desværre er universel design 
en sjældenhed, og der findes kun 
få eksempler, som kan illustrere 
begrebet i praksis; altså bygninger, 
hvor man har tænkt på, hvordan 
mennesker sanser og oplever rum, 
og hvor alle kan færdes. 

Heldigvis præger universel de-
sign de syv huse, som Kræftens 
Bekæmpelse og Realdania har 
opført til brug for kræftråd-
givninger.  Husene falder 
naturligt ind med bygge-
stilen i de områder, som 
de er opført i, og ind-
vendigt er de moderne 
og for alle. Det gælder 
fx Hejmdal ved Aarhus, 
som er tegnet af den 
verdensberømte arkitekt 
Frank Gehry i samarbejde 
med Cubo Arkitekter, men 
også Handicaporganisatio-
nernes Hus i Høje Taastrup, 
hvor både bygherren og 
brugergrupper var særdeles 
aktive i at komme med både 
krav og ønsker til husets ud-
formning.  Lige nu er Cubo Arki-
tekter i gang med en tilbygning til 
Nyborg Slot og med at gøre slot-
tets gamle vagttårn tilgængeligt 
via en rampe for alle. Et projekt, 
som Lars Juel Thiis håber på, kan 
gennemføres.

Inkluderende byggeri
Torben Svanberg formand for Be-
vica Fonden takkede for forelæs-
ningen og fortalte, at Be-
vica Fonden siden 
1872 har 
arbejdet 
for, at 

BEVICAFONDENS  
TILGÆNGELIGHEDSPRIS 
2018 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, 

Design og Konservering fik Bevica Fondens Tilgængelig
hedspris 2018 på 100.000 kr. for sit arbejde med univer
selt design

Torben Svanberg, for
mand for Bevica Fonden 
og rektor for KADK, Lene 
Dammand Lund.  Såvel 
tilgængelighedsprisen som 
samarbejdet om universel 
design vækker glæde.
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mennesker med handicap får et 
bedre liv. ”Det byggede miljø sæt-
ter rammen for vores liv. Det skal 
inkludere, men ofte ekskluderer 
det, da der mangler både viden og 
forståelse. Respekt og ligeværd er 
vigtigt. Og tilgængelighed er ikke 
et nødvendigt onde, for tilgænge-
lighed, som er bygget ind fra star-
ten af, er til glæde for barnevogne, 
uheldige skiløbere og ældre, som 
der bliver flere af,” sagde han.

Han satte sin lid til, at de stude-
rende vil tænke i universel design, 
når de efter endt uddannelse 
kommer ud i virksomhederne, og 
han var meget glad for samarbej-
det med KADK, der sigter imod, 

at universelt design skal 
være en del af 

skolens DNA, 
sådan at 

til-

gængelighed for alle bliver en 
grundlæggende præmis i arbejdet 
for de kommende arkitekter og 
designere.

Behovet for universel de-
sign er enormt
Rektor fra KAKD, Lene Dammand 
Lund, modtog prisen på 100.000 
kr. Hun syntes, der var sket meget 
på området, selvom der også var 
meget langt igen. ”Vi har en for-
pligtigelse til at indrette for alle, 
så der ikke er forhindringer. Ikke 
fordi det er synd for mennesker 
med handicap, men fordi det er 
synd for os alle. Lonely Planet har 
kåret København som den bedste 
by at rejse til, men det ville den 
ikke være blevet, hvis det var per-
soner med handicap, der skulle 
vurdere den. Byen er meget svær 
for fx kørestolsbrugere. Proble-
mer med tilgængelighed bliver 
større og større. På KADK arbejder 
vi med empati og har fokus på 
FNs verdensmål, og vi forsker i 

tilgængelighed og er i dialog 
med både Danske Handicapor-

ganisationer (DH) og Statens 
Byggeforskningsinstitut (SBi) 
med flere.”

 Hun understregede 
ambitionen om, at uni-
verselt design skal være 
et mindset hos den nye 
generation af designere 
og arkitekter, noget der 
indarbejdes gennem hele 
uddannelsen. 

”Der er et stort behov 
for, at vi indretter vores 

byrum og omgivelser, så 
også mennesker med fysiske 

udfordringer kan være med. 
Behovet bliver endnu større, 

som den gennemsnitlige leveal-
der stiger. Det er derfor vigtigt, at 
vi tænker nyt, og det starter i ud-
dannelserne.

Her på KADK har vi en stærk 
ambition om gennem arkitektur og 
design at skabe bæredygtighed og 
mangfoldighed i vores samfund. 

Derfor varmer det ekstra meget, at 
netop Bevica Fonden anerkender 
og belønner vores indsats for at 
arbejde med tilgængelighed i vo-
res byer og byrum. Vores ambition 
er ikke kun at skabe ny viden om 
tilgængelighed, men selvfølgelig 
også at plante den nye viden hos 
den kommende generation af ar-
kitekter og designere. Universelt 
design er og skal ikke være et 
obligatorisk kursus på en uge, som 
man kan sætte flueben ved. Det 
er en tankegang, som skal med fra 
starten, når man arbejder med de 
fysiske miljøer, vi er fælles om,” 
sagde hun.

Different Bodies – en ander-
ledes udstilling
Efter talerne åbnede Irene Lønne, 
leder af Institut for Bygningskunst 
og Design, en udstilling med titlen 
’Different Bodies – hvordan desig-
ner og bygger vi til mennesker. Alle 
mennesker’. 

Irene Lønne fortalte, at da hun 
studerende for mange år siden, 
så man ofte tilgængelighed som 
en stopklods, og noget der forhin-
drede ens kreativitet.  Derfor var 
hun glad for at arbejde med at få 
formidlet et nyt mindset af hensyn 
til fremtiden. 

Udstillingen er blevet til på bag-
grund af en to ugers workshop, hvor 
150 studerende havde arbejdet 
med kroppe og fået ”forskellighed 
ind under huden” fx ved croquis 
tegning af personer med handicap, 
samtaler med kørestolsbrugere 
samt gruppearbejde i et samarbejde 
med nogle kunstnere. Udstillingen 
såvel som workshoppen befinder 
sig i krydsfeltet mellem design og 
arkitektur og kunst. Udstillingen 
skal videreudvikles og skal vises til 
Salone del Mobile i Milano i april 
2019, Tent i London og til Folkemø-
det næste år på Bornholm.

Du kan se en video om de stude-
rendes workshop på Handicap-nyt 
EKSTRA, og se billeder fra udstil-
lingen.



18   •   HANDICAP NYT 5 - 2018  

A
2

Mund- og Fodmalende Kunstnere i Danmark ApS
Sankt Peders Stræde 39 • 1453 København K

Tlf. 4635 4975 • E-mail: mail@mfk.dk
kwww.mf .dk

Staktoften 22A • 2950 Vedbæk

Tlf.: 5239 7952 • www.bunchbyg.dk

 

 

 

www.qualitypellets.com 

www.newhome4all.dk



 JENS BOUETS KLUMME

 HANDICAPKØRSEL

HVORFOR SKAL VI I DET HELE TAGET  HAVE 
EN BERØRING MED ERHVERVSLIVET? 

EFTERLYSNING HAR BÅRET FRUGT

Vi er et forbund med individu-
elle medlemmer, som blandt an-
det er medlem i Dansk Handicap 
Forbund, fordi de forventer at få 
noget igen. Det kan være alt fra 
socialt netværk, konkrete akti-
viteter og oplevelser, men det 
kan også være muligheden for 

at få information og rådgivning. Netop informations-
delen kan vi bidrage til på mange måder. Noget af det, 
der kan frustrere os alle, er at vælge et produkt, hvis 
man reelt ikke ved, hvad man kan vælge imellem. Det 
kan derfor være hensigtsmæssigt, at vi som forbund 
bidrager til at belyse, hvad der findes på markedet, el-
ler anbefale noget, vi ved, der virker, hvis markedet er 
uoverskueligt. Det er blandt andet derfor, Handicap-nyt 
og andre af vores magasiner fra tid til anden omtaler 
helt nye produkter. 

Men vi har som forbund også brug for, at leveran-
dørerne selv er proaktive overfor os. På den måde 
motiverer vi leverandører til at fortælle os om deres 

produkter, og vi kan så mere effektivt få et såkaldt mar-
kedsoverblik. 

Derfor etablerede vi i sin tid en Erhvervsklub, hvor 
alle leverandører, uagtet produktsortiment, kunne mel-
de sig ind og få os i tale. Og vi er interessante for rigtig 
mange, alene fordi Danmark har ca. 296.400 borgere 
med et bevægelseshandicap, og vi kan være indgan-
gen til rigtig mange af dem og give rigtig meget tilbage 
til medlemmerne i Erhvervsklubben. Alene adgangen 
til alle vores lokalafdelinger og specialkredsene er 
enestående, hvis man vil introducere sig på et marked 
overfor en specifik målgruppe. 

Det var blandt andet også derfor, at vi havde ud-
valgt nogle få fra Erhvervsklubben som udstillere på 
Kongressen 2018. Her havde deltagerne mulighed for 
at komme helt tæt på produkterne fra Ford, Etac og 
Webequ. Tilsvarende havde leverandørerne mulighed 
for at få kommentarer direkte fra forbrugeren. 

På den måde kan vi få gavn af hinanden.

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

I 
TO NUMRE AF Handicap-nyt har Bygge- og Trafik-
politisk Udvalg (BTPU) i Dansk Handicap Forbund 
efterlyst, hvordan medlemmerne oplever at benytte 
den individuelle handicapkørsel.

24 medlemmer har tilbagemeldt, hvordan de oplever 
den individuelle handicapkørsel.

Problemerne er de samme, som vi har hørt om tid-
ligere. Nemlig at de 104 ture er for lidt, og at kommu-
nerne ikke vil bevilge flere ture. Det nedsætter de be-
rørtes aktivitetsniveau, og de skal prioritere benhårdt. 
52 ture tur/retur er ikke meget, og i år, hvor vejret har 
været så godt, har lysten til at komme ud været stor.

Nogle fortæller, at de er utrygge ved skift fra tog til 
individuel handicapkørsel. Flere påpeger, at de oplever, 
servicen er blevet dårligere de seneste år, og det ikke 
er en fornøjelse længere at køre. 

Systemet er ufleksibelt, det er svært at få de tider, 
man gerne vil have, og hvis man fx er lægdommer, så 
kan man ikke svare på, hvornår man er færdig, og det 
kan systemet ikke håndtere.

 Reglerne for både trappelifte og elscootere er ukla-
re, og det betyder, at chaufører og bestillingskontorer 
fortolker reglerne vidt forskeligt. Hvis man klager, så 
oplever flere, at de ikke får svar på klagerne. 

I Midttrafik skal man betale med kontanter, og det 
virker oldnordisk. I Midttrafik kan man ikke bestille en 
tur på nettet, hvis man har en servicehund, så skal man 
ringe, og ventetiden kan være lang i telefonen.

Hvis man har et barnebarn, skal man selv medbringe 
et barnesæde i Movia, og det gør det umuligt at være 
bedstemor til et barn under 130 cm og tage på en 
sommerudflugt. 

Adskillige er utilfredse med, at chaufførerne ikke taler 
eller forstår dansk, og at de kører alt for stærkt samtidigt 
med, at de taler i mobiltelefon. Det gør turen utryg. 

Tak til alle, der har fortalt om den individuelle han-
dicapkørsel. BTPU er glade for at få disse personlige 
beretninger til brug for arbejdet med at påvirke poli-
tikerne til at skabe bedre rammer for den individuelle 
handicapkørsel.

Af Bente Rødsgaard

Foto: Colourbox.
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MINI BAR udfordrer 
fordomme én øl ad 
gangen
S

NAKKEN KØRER, OG stem-
ningen er god. Én udbryder: 
”Det er jo genialt”, mens en 
anden er ved at få skænket 

sin øl, som han netop har bestilt. 
Handicap-nyt er i Aarhus, hvor en 
menneskemængde har samlet sig 
rundt om en lille lyseblå trailer-
vogn, hvorpå der står ’MINI BAR - 
Småt er godt’.

Den lyseblå farve og formen på 
vognen med rundede hjørner og en 
lille serveringsluge ligner noget, der 
kunne have stået i 50’ernes USA. 
Det er i hvert fald det, tankerne fal-
der på. Men vi er ikke i 50’erne.

Manden i serveringslugen sælger 
drinks og øl til de besøgende, som 

netop har 
afsluttet en 
konference 
inden for. Nu 
er de kom-
met ud for at 
få en forfriskning og fordøje dagens 
oplæg i afslappede omgivelser. 
Der er en løssluppen stemning, og 
de fleste bestiller enten en øl eller 
en drink; også dem, der er i bil og 
skal køre hjem. Det kan man nemlig 
godt, for i MINI BAR’en er både øl og 
drinks af en størrelse, så du sagtens 
kan sætte dig bag rattet og køre 
hjem efter et par stykker af dem.

Men det er ikke kun drikkeva-
rerne, der er små. Manden bag di-

sken er heller ikke af en størrelse, 
som folk er flest. Han hedder Dan 
Jakobsen, og han er 98 cm høj. Han 
har dværgvækst, og styrer baren i 
dag.

”Jeg gør det, fordi jeg synes, det 
er en god måde at komme ud og 
møde nye mennesker på. Og så gør 
jeg det for at vise, at selvom man 
er lidt anderledes, så kan man sag-
tens have et normalt job,” fortæller 
Dan Jakobsen, da Handicap-nyt 

MINI BAR er en rullende bar, hvor der er fo
kus på gode råvarer, og hvor man forsøger 
at nedbryde fordomme mellem mennesker 
med og uden handicap med et glimt i øjet. 
Handicapnyt har været forbi baren i Aarhus, 
hvor den midlertidigt har taget plads uden 
for en konference i den centrale del af byen
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fanger ham, inden kunderne for al-
vor kaster sig over øl og drinks.

Det handler om at mødes
Dan er kommet kørende fra det 
nordlige Jylland og til Aarhus den-
ne fredag eftermiddag for at bruge 
nogle timer bag baren. Hjemme i 
Nordjylland har han ellers et job på 
en såkaldt almindelig arbejdsplads, 
hvor han arbejder med elektronik, 
og han er derfor ikke afhængig af 
det job bag baren, som han lige nu 
står midt i. Alligevel prioriterer han 
det højt.

”Når jeg møder menneskerne 
her bag baren, siger jeg samtidig, 
at der ikke er noget at være bange 
for. Det handler om at mødes med 
hinanden. De mennesker, jeg mø-
der, synes, det er et fedt koncept, 
fordi det hele er tilpasset sådan en 
som mig, og alt, hvad man kan få i 
baren, er småt,” fortæller han.

Drømmer om en karavane
Bag MINI BAR står to kreative hjer-
ner fra Aarhus. Christian Sørensen, 
som selv har dværgvækst, og Jonas 
”Pindhund” Hallberg. Begge har 

mange års erfaring i oplevelses-
industrien, de ønsker at give de 
besøgende i MINI BAR én på ople-
veren for både sanser og hjerne, 
og det er en selvstændig pointe, at 
man ikke kan få store øl og drinks i 
baren. Småt er i den sammenhæng 
godt i mere end én forstand.

”Når nu vi var i gang i det små, 
så tænkte vi, at vi også kunne gøre 
det til en historie om at drikke 
mindre, og så til gengæld, når vi 
drikker noget, så er det noget, der 
er godt. Hele konceptet blev til 
’småt er godt'. Det giver historien 
en dimension mere, at vi ikke bare 
taler om mennesker med dværg-
vækst, men at vi også kan tale 
om ernæring og kvalitet,” for-
tæller Jonas Hallberg.

Jonas Hallberg står bag 
flere kreative projekter, 
blandt andet Tiny Offices, 
som er specialtilpassede og 
mobile kontorer, som kan 
laves på bestilling. Det kunne 
fx være et tilpasset kontor til 
en person med særlige behov.

Og netop dét – at tilpasse om-
givelserne, så man på den måde 

skaber et mere inkluderende ar-
bejdsmarked – er grundtanken bag 
MINI BAR og en drivkraft, der ligger 
Jonas Hallbergs hjerte nær.

”Det er meget personligt for mig, 
at jeg synes, at der skal være plads 
til alle i det her samfund. Det prø-
ver jeg at efterleve og give videre 
til dem, jeg møder på min vej,” for-
tæller Jonas Hallberg.

Sammen med Christian Sørensen 
og de andre bag MINI Bar har han 
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fået blod på tanden og går med 
tanker om at lave en karavane af 
vogne, som kan være med til at for-
tælle historien om mangfoldighed i 
samfundet og på arbejdsmarkedet 
og servere god kvalitet de steder, 
de kommer hen.

”Vi har lyst til at komme bredere 
ud og henvende os til flere han-
dicapgrupper for at vise, at de har 
helt de samme muligheder, som os 
andre, hvis vi bare indretter os ef-
ter de behov, der er for dem,” siger 
Jonas Hallberg og lader idéerne 
flyve.

”Man kunne fx forestille sig en 
sort vogn, hvor man fik serveret en 
lille men god kop kaffe af blinde, 
og at der blev serveret i mørke, el-
ler en vogn, hvor der blev serveret 

mini-hotdogs eller –burgere, og at 
de blev serveret af mennesker med 
psykisk sygdom eller andre handi-
capgrupper.”

Der er plads til alle, hvis vi 
tænker os om
Dermed skriver den lille lyseblå 
MINI BAR sig ind i en større historie 
om mangfoldighed og inklusion på 
arbejdsmarkedet, som Dansk Han-
dicap Forbund også har arbejdet 
meget med de senere år. Nogle 
af konklusionerne fra det arbejde 
kan blandt andet læses i rapporten 
Fjern Barriererne, som der findes 
link til på Handicap-nyt EKSTRA.

Rapporten samler en række an-
befalinger til, hvordan man bedre 
kan lykkes med at inkludere 

mennesker med handicap på ar-
bejdsmarkedet. Hvis man spørger 
Dan Jakobsen handler en del af 
inklusionen om, at man i første 
omgang mødes og taler om den 
hjælp, der eventuelt skal etable-
res på arbejdspladsen, før ansæt-
telsen kan startes, og så at man 
ganske enkelt tør tage chancen 
som arbejdsgiver.

”Selvfølgelig skal man ikke give 
mig en opgave, hvor jeg skal finde 
ting på øverste hylde, men hvis 
man som arbejdsgiver tænker sig 
om, så er jeg overbevist om, at 
alle kan finde et arbejde, uanset 
hvad man har af handicap eller 
udfordringer. Det handler om, at ar-
bejdsgiverne tør tage chancen, og 
at man som medarbejder viser, at 
man har mod på det,” siger han.

MINI BAR så dagens lys i som-
mer, og siden begyndelsen har den 
været land og rige rundt til arran-
gementer og fester for at nedbryde 
fordomme og tale om det inklude-
rende arbejdsmarked med et glimt 
i øjet. Dan Jakobsen er en del af et 
fast hold af andre mennesker med 
dværgvækst, som står bag baren 
i den lille vogn. Vognen er i øvrigt 
indrettet til bartendernes gennem-
snitshøjde på 110 cm.

På Handicap-nyt EKSTRA finder 
I interview med Jonas ’Pindhund’ 
Hallberg og Dan Jakobsen, hvor de 
fortæller endnu mere om at være 
en del af holdet bag MINI BAR.

Pressefoto. Ard Jongsma, Still Words.
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 ANMELDELSEAf Vibeke Baden Laursen

Fagbogen ”Hovedbrud – hjerneskade fra tre perspektiver” 
er skrevet af neuropsykologen Charlotte Glintborg, den 
senhjerneskaderamte Simon Fønsbo og hans kone Else
beth og er yderst relevant og spændende læsning. Ikke 
bare for dem, der har problematikkerne tæt inde på livet. 
Den er hamrende vedkommende for os alle

B
OGEN ER OVERSKUELIGT 
bygget op omkring konkrete 
situationer og faglige tema-
tikker. Bogen er skrevet en-

kelt og er lige til at forstå. Og rum-
mer ikke skyggen af højtravende 
akademisk fagsnak. Ægteparret be-
skriver hver for sig nogle oplevelser. 
Fx kan Simon ikke længere dække 
bord til fire personer, da han ikke 
kan tælle. Elsebeth kan ikke forstå, 
at han lægger for lidt bestik på 
bordet. Neurologen skriver dernæst 
nogle generelle bud på, hvordan 
man observerer og støtter en per-
son i et genoptræningsforløb. Hele 
bogen er bygget op omkring nogle 
nedslag, der ikke nødvendigvis er i 
et kronologisk rigtigt forløb. 

Bogens opbygning gør det let for 
læseren at sætte sig ind i parrets 
tanker, og man fatter sympati for 
de to personer. Inddelingen i te-
maer gør det let at spejle sig og re-
latere til genkendelige følelser fra 
ens eget liv. Den rummer en meget 
vedkommende personskildring, der 
giver et godt indblik i, hvordan det 
føles både for ramte og pårørende, 
og hvad der sker både emotionelt, 
neuropsykologisk og fysisk.

Bogen fokuserer på alt fra be-
gyndelsen af sygdomsforløbet, 
hvor lægefagligt personale udviser 
ekstrem forsigtighed med at fastslå 
diagnosen, og hvilken betydning 

hjerneskaden fremover får for 
Simon Fønsbos liv og sameksi-
stens med familien, over hvordan 
man som senhjerneskadet bliver 
fortrolig med sin nye identitet, til 
hvordan man genfinder og styrker 
hinanden som par.

Håb og mod er et stort tema 
samt at insistere på at være det 
menneske, som man er i de nye 
omstændigheder. Man kan mange 
steder læse Simon Fønsbos usik-
kerhed og famlen, og hvordan han 
hele tiden ihærdigt prøver at gøre 
sig fortrolig med sit nye jeg.

Et menneske – ikke en diag-
nose
I bogen bliver der introduceret 
et begreb, der kaldes ”diagnose-
luppen”. Begrebet betyder i al sin 
enkelhed, at det kan være temme-
lig problematisk, når professionelle 
diagnosticerer. Fordi diagnostice-
ringen bliver en begrænset ”lup”, 
hvori man ser den ramte igennem 
– altså som en diagnose og ikke et 
menneske. Charlotte Glintborg be-
skriver, hvordan mindre sympatiske 
karaktertræk, såsom glemsomhed, 
manglende overblik og distræthed, 
som den ramte altid har haft som 
persontræk, pludselig tilskrives 
skaden, og dermed betragtes man 
som mere syg / handicappet, end 
man reelt er. Der opstår en stor 

fare for umyndiggørelse og ulige-
værdig behandling, både fra be-
handlere, familie og omgangskreds, 
fordi alting bliver set gennem 
”diagnose-luppen”.

Men faktisk beskriver bogen, 
hvordan den fornedrende umyn-
diggørelse også kan vise sig at væ-
re styrkende fremfor hæmmende, 
og hvordan det, der føles som en 
afslutning, kan blive begyndelsen 
på noget nyt og personlighedsud-
viklende, fx bliver de beskrevne 
personer klogere på livet.

”Hovedbrud” beskriver rigtigt 
godt, hvordan man lærer at leve 
med noget uopretteligt – kolbøtten 
kan vendes til forandring. Personer-
ne, der er skildret, Simon og Else-
beth, har fået et langt stærkere for-
hold, end før skaden ramte – både 
til hinanden og til deres relationer.

Jeg vil varmt anbefale alle at 
læse bogen.

Forlaget Frydenlund. Pris kr. 229.

NÅR LIVET SLÅR EN KOLBØTTE
Boganmeldelse af Hovedbrud. Hjerne-
skade fra tre perspektiver

HANDICAP NYT 5 - 2018   •   23



24   •   HANDICAP NYT 5 - 2018  



DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

DECEMBER 2018

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

FREDERIKSSUND/HALSNÆS

Onsdag den 13. februar kl. 18.30-21.30: Månedsaften med 
banko. Husk brikker. Der serveres kaffe, te, kage og brød. 
Sidste tilmelding den 10. 2.

Tilmelding til Anna Marie på tlf. 26 18 38 46. Bedst efter 
kl. 17.00. Arrangementer foregår i “Multisalen”, Jernbane
gade 2a i Frederiksværk, med mindre andet er nævnt.

Mindeord for Hanne Ulvedal Jensen: Det er med stor sorg, 
vi den 19. september har modtaget besked om, at vores 
kasserer i lokalafdelingen, Hanne Ulvedal Jensen, er afgået 
ved døden efter lang tids sygdom. Hanne Ulvedal Jensen 
havde altid stor omsorg for de ældre og personer med han
dicap. Handicapdagen havde en stor betydning for Hanne 
Ulvedal Jensen, og det store arrangement bliver svært at 
løfte. I mange år var Hanne Ulvedal Jensen også formand 
for vores lokalafdeling, hvor hendes frivillige indsats og 
store engagement ligeledes tydeligt har sat sit præg og 
tegnet foreningen på bedste vis gennem årene. Hun vil i 
den grad blive savnet. Tusind tak for indsatsen! Himlen er 
nu en stjerne rigere. Hvil i fred. På vegne af lokalafdelin
gen. Anna Marie Knudsen, formand.

HADERSLEV

Lørdag den 15. december kl. 12.30-17.30: Julefrokost på 
Hotel Norden. Musik ved H.C Eichner.

Tirsdag den 8. og 15. januar og 5. og 19. februar: Lotto.

Tirsdag den 15. januar: To som wos ved Thomas.

Tirsdag den 29. januar: Foredrag. Oplevelser jeg selv har 
haft omkring naturen med sundhedsfremmende effekt v. 
Jens Jakob Fristed Sørensen.

Tirsdag den 12. februar: Musik v. Vagn og Silke.

Hvis medlemmer fra Kolding ønsker at deltage, vil vi me
get gerne have en opringning, så I kan få vores blad. Kon
takt os på tlf. 60 62 59 13 eller 40 15 29 43.

Alle arrangementer afholdes på Hiort Lorenzensvej 67, 
6100 Haderslev kl. 19.0021.30, med mindre andet er 
nævnt. 

Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Ring 60 62 59 13 mel
lem kl. 16 og 17, hvis du ønsker kørsel. Alle aftener er inkl. 
kaffe og brød, kr. 25. Entre for ikkemedlemmer kr. 40. Kon
takt Etti Bramsen Kjær, Erlevvej 185, 6100 Haderslev, tlf. 40 
15 29 43.

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE EMAIL ADRESSER:

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicapnyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

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

NYT FRA AFDELINGERNE▼

HANDICAP NYT 5 - 2018   •   25



DET SKER I DHF 

HIMMERLAND

Onsdag den 6. marts kl. 19.00 i Aktivitetscenteret, By
midten 15, 9600 Års: Generalforsamling. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet, skal være for
manden i hænde senest 8 dage før. Alle medlemmer er vel
komne til spisning kl. 18. Af hensyn til bestilling af mad er 
tilmelding nødvendig senest den 1. 3. til Ninna R. Hansen, 
tlf. 22 67 31 16.

Følg os på hjemmeside og på Facebook.

HORSENS

Torsdag den 13. december kl. 17.00: Julefrokost. Pris kr. 
150 pr. person.

Torsdag den 10. januar kl. 19.00: Nytårsparole.

Husk selv at medbringe drikkevarer de aftener, hvor der er 
spisning på Sundtoppen, Langmarksvej 86, Horsens.

KORSØR-SKÆLSKØR

Fredag den 7. december kl. 17.00-21.30: Julefest. Flæske
steg med tilbehør, risalamande. Kaffe og te med småkager 
og knas. Luciapiger og musik v. Jørgen Hansen. Julelotteri 
med mange fine præmier. Pris kr. 200. Evt. transport kr. 60. 
Sidste tilmelding den 29. 11.

Mandag den 14. januar kl. 17.00-21.30: Medlemsaften. 
Stegt flæsk med persillesovs, kartofler og rødbeder. Senere 
kaffe og te med årstidens kage. Bankospil med kontante 
præmier og andre lotterier. Pris kr. 100. Evt. transport kr. 
60.

Mandag den 25. februar kl. 18.00-21.30: Medlemsaften. 
Forloren hare med kartofler, sovs, tyttebær og salat. Senere 
kaffe og te med fastelavnsboller. Vi skal slå katten af tøn
den. Lotteri med kontante præmier. Pris kr. 100. Evt. trans
port kr. 60. Tilmelding senest den 17. 2.

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

MIDTVEST

Lørdag den 8. december: Tur til Tyskland.

Torsdag den 13. december: Jule bingo banko. 

ODSHERRED

Lørdag den 15. december kl. 13.00-17.00 i Asnæs Forsam
lingshus, Esterhøjvej 26, 4550 Asnæs: Julefrokost, fortæl
linger og hyggeligt samvær. Pris kr. 175 for medlemmer. 
Ikkemedlemmer kr. 240. Tag selv hjælper med, hvis der er 
behov. Drikkevarer for egen regning. Hjælpere for medlem
mer af Odsherred og Holbæk afdelinger deltager gratis. Alle 
er velkomne. Tilmelding senest den 1. 12.

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

RØDOVRE

Fredag den 7. december på Ørbygård: Julefest på Ørbygård. 
Pris kr. 250. Bindende tilmelding senest den 30. 11. til Tove, 
tlf. 26 93 79 89. Kun for medlemmer. Husk indgang ved Var
næsvej ved nr. 10 gitterlåge.

Torsdag den 7. februar kl. 19-22 på Ørbygård: Banko.

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 på Ørbygård: Generalforsamling

SKAGEN

Mandag den 10. december kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.

Fredag den 14. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning 
med sild, grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister, leverpostej, 
dessert, kaffe og småkager og musik. Pris kr. 70 for med
lemmer. Ikkemedlemmer kr. 150.

Mandagsklubben starter igen den 7. januar. Bankospil den 
10. januar.

Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med 
rullepølse og ost. Tilmelding skal ske senest tirsdagen 
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer 
foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er 
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest 5 dage 
før på tlf. 20 86 45 54.

SKIVE-VIBORG

Fredag den 18. januar kl. 18.00 i gildesalen i Vestervænget, 
Vester Alle 31, Skive: Nytårsfest. Pris kr. 175. Ikkemedlemmer 
kr. 225. Medbring gerne en gæst. Prisen er inkl. to retters menu, 
kaffe m.m. Drikkevarer for egen regning. Husk at medbringe en 
pakke til pakkespil, min. kr. 25. Tilmelding senest den 9. 1. 

Tirsdag den 5. februar kl. 19.00: Lotteri med købmands
poser á kr. 100 for fuld plade samt rækkegevinster. Pris pr. 
plade kr. 10. Kaffe/te og brød kr. 20.

Arrangementer foregår på Aktivitetscenteret, Odgårdsvej 15, 
Skive, med mindre andet er nævnt. Tilmeldinger skal ske til Lis 
Mortensen, tlf. 24 82 56 31, med mindre andet er nævnt.

THISTED

Lørdag den 15. december: Juletræsfest for medlemmer og 
familie.

Tilmelding til arrangementer skal ske senest en uge før til 
Laila, tlf. 51 31 58 51, med mindre andet er nævnt.

VESTEGNEN

Lørdag den 5. januar kl. 13.00-18.00 i Avedøre Kirke: Nyt
årsfest. Pris kr. 250. Tilmelding senest den 31. 12.

Lørdag den 2. februar kl. 13.00-18.00 i Avedøre Kirke: 
Fødselsdagsfest. Pris kr. 200. Tilmelding senest den 28. 1.

Onsdag den 13. februar kl. 19.00 i Kærbo: Generalforsam
ling. Tilmelding til kørsel senest den 7. 2.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Grete, tlf. 23 84 
01 49 mandag til onsdag mellem kl. 18 og 20. Eller pr. mail: 
rali@ishoejby.com. 
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VORDINGBORG

Mandage den 3. og 10. december og 7., 14., 21. og 28. 
januar og 4., 11., 18. og 25. februar kl. 18.30: Bankospil. 
Dørene åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl. 18.30. 

REJSER

Spanien/Tenerife

10.-17. marts 2019

Vestfyens Ferieklub arrangerer ferierejser. Vi skal bo på 
hotel Marysol i standardlejligheder. Hjælpemidler kan lejes 
ved hotellet. 

Pris inkl. fly t/r med alle skatter og afgifter, mad i flyet, 
transfer til og fra lufthavnen, én udflugt og halvpension: kr. 
8.700 ved to personer på værelse.

Tyskland/Essen

7.-12. maj 2019

Vestfyens Ferieklub arrangerer ferierejser. Vi skal bo på Ho
tel Franz. Vi kører i moderne liftbus fra Berghold i Odense.

Da vi har bussen med os hele ugen, skal vi rundt og se og 
opleve en masse.

Pris inkl. halvpension, alle skatter og afgifter og udflug
ter: kr. 6.300 ved to personer på værelse.

Spanien/Mallorca

21.-28. september 2019

Vestfyens Ferieklub arrangerer ferierejser. Vi skal bo på 
Protur Palmeras Playa. Det er et hyggeligt hotel, hvor der 
ikke er langt til strandpromenaden. Hjælpemidler kan lejes.

Pris inkl. fly t/r med alle skatter og afgifter, mad i flyet, 
transfer til og fra lufthavnen, én udflugt og all inclusive på 
hotellet: kr. 9.400 ved to personer på værelse.

For alle rejser gælder det, at der er frivillige, ulønnede 
hjælpere med. Vi har altid en social og sundhedsassistent 
eller sygeplejerske med på rejserne. Man skal selv sørge 
for transport til og fra afrejsestederne.

For nærmere oplysninger om rejserne i Vestfyens Ferie
klub ring gerne til formanden, tlf. 24 66 56 88 eller mail: 
rejselene56@gmail.com. Følg også med på vores hjemme
side www.handicapgrupperejser.dk. Nye rejser vil løbende 
blive lagt op, når de er klar.

For at rejse med Vestfyens Ferieklub skal du være med
lem i Dansk Handicap Forbund.

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

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112  I  www.focus-people.dk
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-

 

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

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

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

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

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

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

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

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

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

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

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
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Kom gratis på sommerhusferie
Traditionen tro udlåner Odd Fellow Ordenen Søsterloge nr. 
5, Dr. Margrethe sit sommerhus i Gershøj ved Roskilde Fjord 
– ganske gratis til medlemmer af Dansk Handicap Forbund.

Logens sommerhus er handicapegnet, og det udlånes i 
2019 fra uge 16 og til og med uge 42. Der er skiftedag lør
dage kl. 12.00. 

Tilbuddet går ud til en række handicaporganisationer – 
og herunder Dansk Handicap Forbund. Det udlånes én uge 
ad gangen, og det foregår efter først til mølleprincippet, 
dog gives der fortrinsret til forældre med børn i skolernes 
sommer og efterårsferie.

I ansøgning fra private beder logen om oplysninger om 
handicappets art og personens boligforhold.

Ansøgningen skal være logen i hænde senest den 17. fe
bruar 2019 og skal indeholde:

 i hvilken uge huset ønskes;
 ansøgerens navn og adresse;
 ansøgerens telefonnummer;
 antal personer

Ansøgning kan sendes pr. mail eller pr. post. Ved postfor
sendelse skal der vedlægges en frankeret svarkuvert i A5. 
Ansøgninger sendt pr. email besvares dog også pr. email.

Alle ansøgere vil få svar på, om deres ansøgning kan imø
dekommes og i hvilken uge, de har fået tildelt sommerhu
set. Ansøgerne får senest svar på deres ansøgning den 18. 
marts 2019.

Alle ansøgninger sendes til:

MARGRETHEHUSET 
v/ Lillith Bleibach
Fritidshaven 32
2640 Hedehusene
Mobil: 26 88 15 33

Eller på email: lillith@email.dk

El-scooter Victory 10 DX i metallic rød sælges  
Scooteren er købt ny den 10. januar 2018. Fremstillet ultimo 2017. Den er prøvekørt 5 gange, og den har kørt i alt 40 
km. Medfølgende udstyr: Sort indkøbskurv (foran på styret)  Rollatorholder  centermonteret (bag sædet)  Faconsyet 
regnslag fra RainPro  Sort bakspejl. Scooteren fremstår superflot som ny. Har været opbevaret indendørs.

Nypris: kr. 18.000. Salgspris: kr. 14.000 eller bud. Kontakt sælger på tlf. 25 84 44 89 eller mail: ida@fynboe.dk.

ANNONCE

Feriebolig  
på Bornholm  
Handicapegnet feriebolig centralt på Nordbornholm, 

Kæmpegård i Klemensker. Familievenlig, landlig idyl 

med masser af natur, dyr og fugle. Åbent året rundt. 

Se mere på www.ferieboligbornholm.dk. 

Tlf. 22 25 52 45.

ANNONCE



Cimbria Ferie • Sortenborgvej 41 • 8600 Silkeborg • Tlf. • Mobil 26 73 69 22 
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KØB DINE JULEKORT HOS DHF

Juletid betyder tid til julekort fra nær og fjern. Måske er man 
selv en flittig kortskriver, eller måske er man den glade modta
ger. Dansk Handicap Forbund har julekort til alle

D
ANSK HANDICAP FORBUND er igen i år rundt på gader og stræder for at 
sprede den gode julestemning, og endnu en gang er det med forbundets 
egne julekort i tasken.

  Julekortene er tegnet af illustrator Niels Poulsen, som med finurlige 
tegninger leder tankerne hen på det faktum, at mennesker med handicap lever og 
skal have mulighed for at leve et liv med de samme muligheder som alle andre.

Julekortene kan købes sammen med udvalget af de eksisterende julekort fra 
forbundet, som mange måske kender. 

Vi ønsker alle en god jul.

A.  Henry Heerup julekort: ”Nisse på stige”, 6 stk. enkelte julekort med kuverter

Julekort fra Niels Poulsen: 
40 kr. pr sæt. (4 stk.) inkl. 
kuverter

B.  Henry Heerup julekort: ”Den hellige familie”, 4 stk. dobb. julekort med kuverter
C.  Henry Heerup julekort: ”Nisse med violin”, 4 stk. dobb. julekort med kuverter
D.  Henry Heerup julekort: ”Den lille pige med svovlstikkerne”, 4 stk. dobb. julekort med kuverter
E.  Lise Arildskov de Marco: ”Julegaven”. 4 stk. dobbelte med kuverter.
F.  Lise Arildskov de Marco: ”Juletræsturen”. 4 stk. dobbelte med kuverter.
G. Henry Heerup julekort; "Grantræet". 4.stk dobbelte med kuverter.
H.  Otte forskellige julekort med kuverter.

Pris: Pakke A, B, C, D, E, F, G: kr. 40. Pakke H: kr. 50. Bestil julekortene på  
tlf. 39 29 35 55, email Jeevan@danskhandicapforbund.dk eller køb i 
 webshoppen.
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Julekort
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A. B. C.

D. E. F.

G. H.

f r a  d a n s k  h a n d i c a p  f o r b u n d

D. Henry Heerup julekort 

 ”Den lille pige med svovl- 

stikkerne”, 4 stk. dobbelte  

julekort med kuverter 

E. Christine Swane 

 ”Juletræet”, 4 stk. dobbelte  

julekort med kuverter 

F. Decoupage af Mette Nørby: 4 stk. 

dobbelte julekort med kuverter 

G. Lise Arildskov de Marco  

”Julegaven”. 4 stk. dobbelte 

med kuverter.

H. Lise Arildskov de Marco:  

”Juletræsturen”. 4 stk.  

dobbelte med kuverter. 

I. Otte forskellige julekort  

med kuverter.

PRIS
Pakke A, B, C, D,  

E, F, G, H.: kr. 40.

Pakke I: kr. 50. 

Bestil julekortene på  

tlf. 39 29 35 55,  

e-mail js@dhf-net.dk eller  

på www.dhf-net.dk.
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INDMELDINGSKORT

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

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

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

E-mail:

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

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra. 

 

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

  Amputationskredsen  
    

(underskrift af det nye medlem)

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2019
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁

✁

BRUG VISO 

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

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

FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

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

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

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ 
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

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

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

RÅDGIVNING

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. 

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

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam 
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@danskhandi
capforbund.dk.
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Avnvej 10, 7400 Herning, 69 15 3000 www.rehabcare.dk  

 

Kildehaven er for unge voksne med et handicap, der ønsker at leve et aktivt og selvstændigt liv i 
fællesskab. Alle beboer er visiteret fra deres hjemkommune efter loven om friplejeboliger. 
Få hundrede meter fra Kildehavens boliger ligger 'Gården', som er et dagtilbud med værksteder, 
café og lettere jordbrug for unge med nedsat funktionsevne

Kildehaven vil sikre den enkelte beboers mulighed for fysisk udvikling og udfoldelse både inde og 
ude Vi værner om det sociale aspekt i form af hygge, nærvær og samvær på tværs af enheder og 
diagnoser. Beboere og personale medvirker til at skabe et miljø, hvor individet er i centrum, under 
hensyntagen til fællesskabet. Alle bliver hørt og set, således at Kildehaven er et rart sted at være.

DIT LIV, DIN BOLIG, DIN FRIHED – I FÆLLESSKABET
Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Sys Petersen på 3053 7666

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge 

www.kildehaven.com



Mikkel Christensen er 30 år. Da han var syv 
år, fik han foretaget en operation, som har 
betydet alt – simpelthen – for hvad han er 
og kan i dag. Handicapnyt mødte ham til en 
snak om et liv med Cerebral Parese (CP) og 
om at affinde sig med at have diagnosen

K
ALENDEREN VISER AUGUST måned 1995. Mikkel 
Christensen er syv år gammel, og han og hans 
forældre har netop modtaget et brev fra Odense 
Universitets Hospital (OUH), hvori Mikkel indkal

des til en ret omfattende operation med det mundrette 
navn Selektiv Dorsal Rhizotomi, som i meget korte træk 
går ud på, at man skærer dårlige nervetråde over i ryggen 
hos børn med CP og lader de gode bestå. På den måde 
reducerer man barnets spasticitet. 

Operationen blev 
starten på resten af 
livet
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På det tidspunkt er det en ba-
nebrydende operation, som man 
tilbyder børn med CP, som lever op 
til en række kriterier. Ét af dem går 
blandt andet på, at man skal vur-
dere barnets samarbejdsevne og 
vilje til at gennemgå et omfattende 
genoptræningsforløb. Mikkel er 
blevet vurderet til at være et barn, 
som kan det, og blandt andet der-
for har han modtaget indkaldelsen 
til operationen fra OUH den dag i 
august måned i 1995. Han er ét af 
de i alt kun ti børn, der fik tilbudt 
operationen i Danmark på det her 
tidspunkt.

Forsigtig målsætning gjort 
til skamme
Historien om Mikkel Christensen er 
den, at han kom til verden på nyt-
årsaftensdag i 1987; ti uger for tid-
ligt. Den tidlige fødsel – og iltman-
gel i forbindelse med fødslen – blev 
definerende for hans liv på grund af 
diagnosen CP, som fulgte med. 

Handicap-nyt har fået lov at 
kigge i Mikkel Christensens papirer 
fra diverse læger og fysioterapeu-
ter, og Mikkel var hårdt ramt. Han 
kunne ikke gå, og han var meget 
hæmmet af en kraftig spasticitet. 
Det vurderes i papirerne, at den 
lille dreng har et funktionsniveau 
svarende til 62 procent af normal-
funktionen, og i den målsætning, 
der bliver sat i forbindelse med 
operationen på OUH, kan man også 
aflæse en vis tilbageholdenhed i 
forhold til hvor meget bedre, man 
kan gøre Mikkel Christensen med 
en operation. Målsætningen lyder:

"At gøre Mikkel mere afslappet 
og dermed lette dagligdagen for 
ham og familien. Modvirke forvær-
ring af kontrakturer og fejlstil-
linger. Forbedre Mikkels holdning 
i siddende stilling. Håber på en 
gangfunktion over korte afstande 
med Kay-Walker" (en slags rollator 
på fire hjul, som hjælper brugeren 
med at bære sig selv og holde ba-
lancen, red.).

I papirerne, der i månederne 
efter følger denne vurdering, kan 
man læse, hvordan denne mål-
sætning bliver gjort til skamme. 
Således kan man læse, at Mikkel 
18 måneder efter operationen er 
begyndt at gåtræne kun med støtte 
fra to krykker, og på alle de punk-
ter, man måler ved undersøgelsen, 
har Mikkels funktionsniveau for-
bedret sig markant. Fysioterapeu-
ten slutter sin undersøgelse af med 
at konstatere, at hun mener, at Mik-
kel Christensens gangfunktion kan 
blive endnu bedre.

Operationen betød alt
Vi spoler nu frem til oktober må-
ned 2018. Handicap-nyt er kørt 
til Odense for at tale med Mikkel 
Christensen om det, han har væ-
ret igennem for snart 30 år siden. 
Nærværende journalist mødes af 
en ung mand, som kommer gående 
hen til døren og byder mig velkom-
men i sin lejlighed i det centrale 
Odense.

Mikkel Christensen har en kan-
didatgrad i international virksom-
hedskommunikation fra Syddansk 
Universitet, og han er lige nu job-
søgende på helt almindelige vilkår. 
I det hele taget har han levet et liv 
på helt almindelige vilkår, og det, 
siger han, er ikke mindst takket 
være den operation, som han gen-
nemgik i 1995.

”Der er ingen tvivl om, at ope-
rationen har betydet alt for mit liv 
og det, jeg er blevet til. Den var 
startskuddet til resten af mit liv, og 
den ligger i mit DNA. Selvom jeg 
nogle gange leger med tanken, så 
tør jeg nærmest ikke rigtig tænke 
på, hvad jeg ville være blevet til, 
hvis ikke jeg havde fået operatio-
nen dengang,” lyder det fra Mikkel 
Christensen, som fortsætter med 
en historie om, hvordan han som 
studerende på universitetet havde 
mulighed for at fungere på lige fod 
med alle andre – ikke mindst på 
grund af operationen.

”Jeg kunne bevæge mig rundt og 
deltage i undervisningen ligesom 
mine medstuderende på grund af 
operationen. Det er operationen, 
der gør, at jeg kan gå så godt med 
krykker, som jeg kan i dag, og det 
er i høj grad medvirkende til, at jeg 
har kunnet fungere så ubesværet, 
som jeg har, på universitetet, hvor 
der er langt til alt,” lyder det fra 
Mikkel Christensen.

Hårdt at acceptere – UK 
hjælper mig
Mikkel Christensen har været med i 
Ungdomskredsen (UK) i Dansk Han-
dicap Forbund siden 2012 – indtil 
da havde han været passivt med-
lem af hovedforbundet via sine 
forældre. Og hvor operationen har 
betydet, at hans liv er blevet nem-
mere og mindre præget af hans CP, 
har engagementet og mødet med 
de andre fra UK betydet alverden 
for ham personligt og i forhold til 
at acceptere den krop, han har.

”Jeg har ikke været glad for at 
have et handicap, og jeg har i mange 
situationer i mit liv haft et ønske om 
at være mere gennemsnitlig. Det har 
betydet, at jeg har været meget in-
desluttet. Mit medlemskab i UK har 
hjulpet til at skubbe på min egen 
accept af tingenes tilstand og mit liv 
med handicap,” fortæller han.

”Via UK møder jeg mennesker, 
som er bedre til at leve deres liv 
med handicap, end jeg er, og det 
lærer jeg utrolig meget af,” slutter 
Mikkel Christensen.

Mikkel Christensen er medlem 
af UK’s bestyrelse og er redaktør 
på UK’s medlemsblad Nutidens 
Unge. Han deltog i Dansk Handicap 
Forbunds kongres, som I kan læse 
meget mere om på side 46-54 og 
på Handicap-nyt EKSTRA. På Han-
dicap-nyt EKSTRA kan I også læse 
et digt, som Mikkel Christensen 
skrev i forbindelse med 20-året for 
sin operation.

Mikkel Christensen er jobsøgen-
de og bor i Odense.
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Rikke Kastbjerg blev valgt som ny næstformand, efter tidligere næstformand John Søren
sen valgte at gå af på forbundets 20. kongres på Egmont Højskolen i oktober. Handicap
nyt har bedt hende svare på tre skarpe fra redaktionen

Hvordan kan 
medlemmerne 
forvente, at 
du påtager dig 
arbejdet som 
næstformand?

Jeg påtager mig arbejdet som 
næstformand ved aktivt at bidrage 
og ved at stille mine kompeten-
cer og erfaringer til rådighed for 
Dansk Handicap Forbund med det 
formål at være med til at styrke og 
udvikle Dansk Handicap Forbund. 
I mit arbejde synes jeg, at sparring 
og konstruktiv kommunikation er 
forudsætninger for, at der er plads 
til alle i de forskellige led i organi-
sationen.

Hvor ser du 
Dansk Handicap 
Forbund bevæge 
sig hen med dig 
som næstfor-
mand?

Jeg ser Dansk Handicap Forbund 
bevæge sig mod endnu mere 
åbenhed og samarbejde. Mod en 
fremtid hvor vi fortsat er nysgerrige 
overfor nye muligheder med fokus 
på det handicappolitiske arbejde 
og en styrket organisation.

Hvad betyder 
Dansk Handicap 
Forbunds slogan 
’Et liv med lige 
muligheder’ for 
dig?

Det betyder primært to ting: For 
det første er det en altafgørende 
overskrift for det arbejde, vi gør for 
at forbedre forholdene for vores 
medlemmer og mennesker med 
handicap generelt. For det andet 
er det vores fælles mission, som 
tydeligt angiver, hvad vi arbejder 
for, og det er med til at styrke orga-
nisationen internt, når vi arbejder i 
samme retning.

BLÅ BOG
• Alder: 45 år

• Vokset op i Ølgod

• Bor i Skanderborg

• Kæreste med Karl-Erik

• Ingen børn

• Sproglig student – herefter 

uddannet teknisk assistent og 

markedsøkonom

• Arbejder som sekretær i ho-

spitalsstaben på Aarhus Uni-

versitetshospital

• Medlem af Dansk Handicap 

Forbund siden 1997

• Formand for Ungdomskred-

sen i starten af 2000’erne

• Formand for Aarhus/Randers 

Afdeling siden 2008

• Har været en del af Informa-

tionsudvalget, Arbejdsmar-

kedspolitisk Udvalg, diverse 

strukturudvalg og styregrup-

pen i Fjern barriererne og 

tovholderen på Dansk Handi-

cap Forbunds stand på Health 

and Rehab Scandinavia i Bella 

Center i København

• En del af hovedbestyrelsen 

siden tiden i Ungdomskred-

sen

• Medlem af forretningsudval-

get siden 2010

www.harald-nyborg.dk

-altid lave priser!

Næstformand Rikke 
Kastbjerg. Foto: Claus 
Haagensen.

Mød den nye næstformand i 
Dansk Handicap Forbund

 ORGANISATIONAf Mads Stampe
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Movia vil afprøve selvbe-
tjente ramper på busser 
Fynbus har i to år haft elektriske ramper på mange af deres busser og indkøber endnu 
flere. Til gengæld evaluerer de ikke på brugen af dem, det var ellers det, Movia ventede 
på, så nu må Movia gå i gang selv.

I 
2016 INDKØBTE FYNBUS nye 
busser med elektriske ramper, 
som chaufføren kan betjene 
uden at forlade sin plads. En 

artikel fra samme år i Handicap-nyt 
viste dog, at chaufføren og pas-
sagererne ikke var helt klar over, at 
denne mulighed fandtes. Samtidigt 
spurgte Handicap-nyt Movia på 
Sjælland om, hvornår de begyndte 
at købe busser med elektriske ram-
per, og her var svaret, at man ville 
afvente en evaluering fra Fynsbus.

Ingen evalueringsrapport
Her i 2108 har Handicap-nyt kon-
taktet Fynbus for at få lov til at 
læse evalueringsrapporten, men 
her er svaret, at den ikke kommer, 
da Fynbus betragter de elektriske 
ramper som et permanent tilbud 
og gerne vil købe endnu flere 
busser med elektriske ramper. De 
har også lagt information om de 
elektriske ramper på deres hjem-
meside, og hvordan de fungerer 
i praksis. http://www.fynbus.dk/
handicapinfo

Movia vil selv teste ramper
Med den viden ville Handicap-nyt 
gerne finde ud af, hvad Movia så 
vil gøre, for det nytter jo ikke at gå 
at vente på en rapport, som aldrig 
kommer.

Med andre ord, hvad sker der på 
det elektriske rampeområde i Mo-
vias distrikter?

Til det spørgsmål svarer Movias 
flextrafikchef Jens Peter Langberg 
således:

”Movia er optaget af at sikre 
god mobilitet til mennesker med 
funktionsnedsættelser. Movia har i 
marts 2014 etableret et tilgænge-
lighedsforum med repræsentanter 
fra Danske Handicaporganisationer, 
Faglige Seniorer og Ældre Sagen, 
som mødes fire gange årligt. Vi har 
blandt andet haft stor glæde af pa-
nelet i forbindelse med test af den 
digitale tilgængelighed på vores 
hjemmeside og har senest haft et 
møde om tilgængeligheden til de 
nye havnebusser. 

"I panelet har vi også drøftet brug 
og fået vist eksempler på forskellige 

ramper, som var monteret på to bus-
ser fra Fynbus. Resultatet var, at de 
viste ramper ikke løste problemet 
alene. Det er årsagen til, at Movia 
har afventet en evaluering af ram-
perne i aktuel drift fra Fynbus."

"Selvom Fynbus ikke gennemfører 
en evaluering af de elektriske ram-
pers funktionalitet og benyttelse, 
kan vi på de tilbagemeldinger, vi har 
fra vognmænd og chauffører, forstå, 
at ramperne ikke benyttes særligt of-
te. Før vi selv indsætter selvbetjente 
ramper i større driftskala, vil vi gerne 
undersøge, om den lave anvendelse 
skyldes, at kendskabet til ramperne 
ikke er særligt stort, eller om det er 
fordi, at rampernes funktionalitet 
ikke er god nok."

"Derfor genoptager Movia ar-
bejdet i eget regi med at finde en 
strækning, hvor ramper som mulig-
gør, at kørestolsbrugere kan komme 
ind og ud af bussen uden hjælp fra 
ledsager, kan afprøves. Opgaven 
forankres i Movias tilgængeligheds-
forum,” siger flextrafikchef Jens 
Peter Langberg.

I udlandet er automatiske 
ramper ikke et særsyn, men 

i Danmark er de en sjælden
hed. Foto. Colourbox.
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af Jeppe Kerckhoffs

Hvornår er frivillighed godt, og hvornår misbruges den? Hvordan kan man i øvrigt udvikle 
frivilligheden i en verden, der hele tiden forandrer sig? Det er bare nogle af de spørgs
mål, der melder sig, når talen falder på frivilligt arbejde. Det har forbundet givet svar på i 
en ny frivillighedspolitik

V
ED FORBUNDETS KONGRES 
i 2016 var frivillighed et 
emne, der fyldte meget. 
Det skyldtes, at mange af 

vores medlemmer med bekymring 
oplever, hvordan frivillighed mange 
steder nævnes som en del af løsnin-
gen, når der skæres i velfærden og 
kompensationsmuligheder. Herud-
over er det afgørende, at vi som en 
frivillig organisation forholder os til, 
hvad vi sammen forstår ved frivillig-
hed, og hvordan vi udvikler på den i 
en verden, der hele tiden forandrer 
sig. Gennem en frivillighedspolitik 
er der mulighed for at få en fælles 
referenceramme, så vi kan påvirke 
den politiske proces både lands- 
og lokalpolitisk. Vi arbejder i hele 
landet, og vi har brug for at melde 
stærkt og samlet. Politikken skal nu 
ud og omsættes blandt tillidsfolk og 
medlemmer i hele landet.

Bred forankring
Når debatten ruller på en kongres, 
så er der ikke langt til handling. 

Bolden blev taget op, og der blev 
igangsat en proces, som skulle 
gøre os klogere på frivilligheds
begrebet. Det startede med et 
inspirationsoplæg på et hovedbe
styrelsesmøde, hvor virksomheden 
”Ingerfair” leverede et oplæg om 
frivillighed og tendenser i tiden. 
Dernæst arbejdede forbundets 
social og arbejdsmarkedspoli
tisk udvalg (SAPU) med emnet. 
Det blev til nogle spændende 
temamøder, hvor udvalget gennem 
øvelser og diskussion af dilem
maer udarbejdede et grundnotat 
om frivillighed. Notatet blev kort 
tid efter debatteret under ”Handi
cappolitisk seminar”, hvor politisk 
aktive tillidsvalgte fra hele landet 
var samlet. Dernæst blev det præ
senteret og behandlet af hoved
bestyrelsen, som gav mandat til 
at omforme notatet til en egentlig 
politik bestående af definitioner, 
afgrænsninger og cases, som ud
dyber og illustrerer på en letfor
ståelig måde.

God og dårlig frivillighed?
Det er måske misvisende at tale 
om ’god’ eller ’dårlig’ frivillighed, 
men forbundet har alligevel fundet 
det nødvendigt at arbejde med 
nogle klare afgrænsninger af, hvor 
vi mener, frivilligheden hører hjem-

  FORBUNDET 
HAR NU EN 
FRIVILLIGHEDS-
POLITIK

Illustration: Niels Poulsen
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me, og hvornår den kan undergrave 
vores kompensationsordninger, 
hvis den anvendes forkert. For det 
første har vi defineret, hvordan vi 
forstår frivillighed, og dernæst er 
det tydeliggjort, at frivilligheden 
aldrig må kompromittere eller er-
statte vores grundlæggende ret til 
et liv med lige muligheder gennem 
kompensation. Den er derimod et 
supplement, som kan gøre en for-
skel, der hvor systemet ikke kan, 
fx når to mennesker med samme 
funktionsnedsættelse deler erfarin-
ger og støtter hinanden til, hvordan 
man håndterer tilværelsen.

  Vores medlemmer er eksperter i 
at leve med en funktionsnedsættel
se og har førstehåndsviden, som sy
stemet aldrig kan få. Vi har også sat 
ord på, at frivillighed bør forankres 
i det civile samfund. Det skal det, 
fordi frivillighed kun er sjovt, hvis 
de frivillige selv bestemmer. Vi tror 
ikke på den type frivillighed, hvor 

en kommune ’ansætter’ frivillige, 
for det er dræbende for initiativ 
og lysten til at gøre en indsats. Det 
offentlige system kan bidrage med 
midler og tilbyde rammer for frivil
ligheden, men det er op til de frivil
lige selv at udfylde rammerne. På 
den måde bliver det meningsfuldt 
og bæredygtigt, og den frivillige får 
ejerskab til projekterne.

Udvikling af frivilligheden
Det andet ben i arbejdet med frivil-
lighedspolitikken har været at kig-
ge indad. Dansk Handicap Forbund 
”er en moden kvinde på 93 år”. Det 
kan vi være stolte af, men vi må 
også erkende, at verden har foran-
dret sig markant i denne periode. 
Så mantraet i processen har været, 
hvordan får vi den modne kvinde 
til at danse i takt med tiden?

  Politikken forholder sig til de 
mange udfordringer, der ligger for 
en traditionel organisation som 

Dansk Handicap Forbund. Den ta-
ger udgangspunkt i og respekterer 
baggrunden og historien, men den 
anviser også nye veje for frivil-
ligheden, hvor der kigges i retning 
af at igangsætte initiativer, som 
er mere ad hoc-baserede og ikke 
kræver, at alle de traditionelle 
strukturer holdes i hævd. Fx idéen 
om at vi skal kunne understøtte, 
hvis en lille gruppe mennesker i en 
periode ønsker at gå sammen om 
en bestemt aktivitet eller udfor-
dring, men ikke ønsker at etablere 
lokalafdeling og lave bestyrelses-
arbejde. Politikken anerkender, at 
man kan gøre tingene på nye må-
der, mens det går hånd i hånd med 
det arbejde, der udføres på et mere 
traditionelt grundlag – hvem ved 
– måske kan nye og traditionelle 
former for frivillighed i virkelighed 
styrke hinanden?

FAKTA
Læs forbundets frivillighedspo

litik på vores hjemmeside og på 

Handicap-nyt EKSTRA.
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Opsamling på stort 
 fælles projekt i Uganda
Fra 2014 til 2017 deltog Dansk Handicap Forbund i et fælles projekt i Uganda. Vores 
afrikanske partnere har samlet op på resultaterne og interviewet nogle af dem, der har 
været berørt af projektet. Her er et uddrag fra den afrikanske rapport 

D
ET OVERORDNEDE MÅL i 
projektet var at forbedre 
livskvaliteten for de men-
nesker med handicap, som 

er medlemmer af vores søsterorga-
nisationer (se boks). Der har været 
arbejdet på at gøre organisatio-
nerne stærkere hver for sig, men 
også at forstærke deres samarbejde. 
Fokus har været på uddannelse, 
sundhed, økonomi, handicapidræt 
og tilgængelighed.

Uddannelse
Det er et voldsomt problem, at 
børn, der har et handicap, ikke får 
skoleundervisning. I projektet har 
man arbejdet på at skabe bedre 
tilgængelighed og sanitet på sko-
ler. Der har været et bredt sam-

arbejde mellem forældre, lærere, 
skoleledere og flere. Desuden blev 
forældrene bl.a. undervist i børns 
rettigheder.

Og det arbejde har båret frugt. 
Judith Acen, som har mistet sine 
ben, fortæller således:

”Vi blev angrebet af Lords Re-
sistance Army (oprørsgruppe i 
Uganda), og da vi flygtede, trådte 
jeg på en mine og fik sprængt 
begge ben væk. Jeg har ved hjælp 
af den lokale handicaporganisation 
fået kunstige ben og kan nu gå selv. 
Før hentede min far mig og bar mig 
hjem fra skole. Han deltog i en for-
ældregruppe og fik hjælp med øko-
nomien. Først ville jeg være frisør, 
men en person fra UNAPD overtalte 
mig til at læse videre. Nu håber jeg 

på at læse jura og kæmpe for rettig-
heder for mennesker med handicap. 
Jeg vil gerne takke for den hjælp, 
jeg har fået med skolepenge, kryk-
ker og en kørestol.”

Sundhed
For mennesker med handicap er 
det svært at komme hen til sund-
hedsklinikker, som ofte kun har 
adgang via trapper. Desuden er der 
mange, der ikke har råd til medicin. 
I løbet af projektet har BISOU (hjer-
neskadeforeningen i Uganda) for-
handlet med flere hospitaler, som 
nu hjælper med rabat på medicin, 
hjemmebesøg og mere.

Emmanuel Mwesige er 14 år 
gammel og har en hjerneskade og 
epilepsi. Hans anfald blev værre, 

Ved projektets afslutning blev der afholdt et seminar med 
opvisningskamp i amputtee fodbold. I midten står repræ
sentanter for de lokale handicaporganisationer, samt den 

danske ambassadør i Uganda (Foto: Mogens Pedersen). 
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ULAND 

Organisationen af de rygmarvs
skadede vokser støt.

da han blev otte år, kunne han få 
op til seks anfald om dagen. For-
ældrene bragte ham til en række 
traditionelle healere og heksedok-
torer, der mente, at det var forfæd-
renes ånder, der forstyrrede ham. 
Det fik han det værre af og måtte 
forlade sin skole. Han fortsatte 
med at få flere anfald hver dag, 
hvilket gik ud over hans fysiske 
og mentale helbred. Forældrene 
vidste ikke, hvad de skulle gøre, før 
de hørte om BISOU, som forklarede 
om deres søns tilstand. 

Den lokale klinik indførte i mel-
lemtiden en dag om måneden med 
gratis medicin for personer, der har 
fået en hjerneskade. Efter noget 
tid fik Emmanuel det bedre, og 
han har ikke haft et anfald i to år 
og klarer sig godt i skolen. Han vil 
gerne være ingeniør. 

Økonomi
Det anslås, at 80% af mennesker 
med handicap lever i livslang fat-
tigdom med begrænset adgang 
til uddannelse, sundhed, bolig og 
arbejde. Risikoen for at leve i fat-
tigdom er 38% højere, hvis fami-
liens overhoved har et handicap. 
Derfor var økonomisk udvikling 
for mennesker med handicap en 
del af projektet fx i form af låne-
spare programmer, som hjælper til 
opstart af egen virksomhed. Typisk 
handel med dyr, grønt, kunsthånd-
værk, tøj m.m.

Janet Ajangi fortæller således: 
”Jeg fik malaria i 1996, da jeg var 
syv år gammel. Min far tog mig 
til flere hospitaler, men det hjalp 
ikke. Jeg har aldrig kendt min mor, 
så da min far døde i 1999, blev 
jeg forældreløs. Så boede jeg hos 
min onkel, som ikke ville betale for 
min skole. Han sagde, at jeg var en 
ubrugelig, handicappet pige uden 
fremtid. Han mente, at det ville 
være spild af penge at sende mig 
i skole, da jeg alligevel aldrig ville 
blive gift. Da han døde, flyttede 
jeg ind hos min bedstemor, som 

fandt en sponsor til mig, der hjalp 
mig økonomisk til min sekretærek-
samen. Før jeg begyndte i skolen 
igen, var jeg bange, fordi jeg havde 
mistet al selvtillid. Jeg talte ikke i 
offentlighed og gemte mig under 
sengen, hvis der var besøg. Da jeg 
tilmeldte mig handicaporganisatio-
nen og gennemførte en række kur-
ser, fik jeg min selvtillid tilbage."

"I 2014 blev jeg valgt ind i be-
styrelsen og senere kasserer. Nu 
har jeg et uafhængigt og godt liv. 
Jeg er gift og har en dejlig søn, lidt 
land, tre køer og en motorcykel.”

Handicapidræt
Handicapidræt bliver brugt som et 
redskab til at skabe bedre mobili-
tet, rehabilitering og som noget 

socialt. De første forsøg med 
sport blev gjort med tilskade-
komne soldater på kasernen i 
Mubende i 2013 (Se artikel i Han-
dicap-Nyt 2014, nr.4). Nu bliver 
der spillet siddende volleyball, kø-
restolsbasket, boccia, bordtennis, 
amputeret fodbold, kørestolsrace 
og flere andre sportsgrene. Idræt 
har været en god måde at samle 

folk på og til at rekruttere flere 
medlemmer. 

Timothy Kiyingi fortæller: 
”Jeg var rugbyspiller og deltog i 

VM i Sydafrika, hvor der sprang en 
bombe i et terrorangreb. Mange 
døde, og jeg fik en hjerneskade. 
Jeg begyndte at få epileptiske an-
fald og havde konstant hovedpine, 
og det gik ud over mine studier. 
Da jeg meldte mig ind i BISOU, fik 
jeg hjælp til at komme ovenpå. Jeg 
gennemførte også et kursus på 
Egmont højskolen. Siden begyndte 
jeg med handicapidræt og er nu 
aktiv i sportskomiteen. 

Tilgængelighed
UNAPD fik i 2013 gennemført 
en tilgængelighedsstandard som 
en del af bygningsreglementet i 
Uganda (The Building Control Act). 
Denne standard blevet lavet af 
UNAPD i samarbejde med Dansk 
Handicap Forbund nogle år tidlige-
re og danner grundlag for forbedret 
tilgængelighed i Uganda. Både ift. 
lovgivning og i praksis, fordi den 
bruges som manual i forbindelse 
med nybyggeri.

Projektets mundrette titel er ’The Journey of Capacity Building for Su

stainable Development Project’.  Fra dansk side deltog Dansk Handicap 

Forbund, Parasport Danmark og Hjerneskadeforeningen. I Uganda deltog 

UNAPD (de fysisk handicappede), SIA (de rygmarvsskadede) og BISOU (de 

hjerneskadede).

Skriftet er begået af UNAPD, det er på 23 sider og kan findes i sin helhed 

på forbundets hjemmeside under Uland/Dokumenter.
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Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411
bredegaard@hav1.regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk

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

med erhvervet eller medfødt døvblindhed.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter 
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser.
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POSITIV STEMNING OG   VILJE TIL ÆNDRINGER
Opgaverne står i kø for forbundet de kommende år, både 
når det gælder handicappolitik, og når det drejer sig om 
at tilpasse organisationen den nutid, som vi lever i. Men 
lysten til at gøre en forskel for mennesker med handicap 
er usvækket. Dog er forbundets økonomi en kilde til be
kymring

E
GMONT HØJSKOLENS BYG
NINGER er knopforskudt på 
grund af de seneste års byg-
geaktivitet, som tæller både 

en tilgængelig svømmehal, men 
også boliger til elever og hjælpere 
samt værksteder til brug for under-
visning. Så hvis nogen kender sko-
len fra deres ungdomsdage, og nu 
er kommet op i årene, så er skolen 
blevet ukendelig.

Men en ting er ikke forandret. 
Skolen ligger stadig tæt på strand 
og skov, og alle træerne havde 
iklædt sig sine smukkeste efter-
årsfarver, da de delegerede ankom 
til Dansk Handicap Forbunds 20. 
kongres 2018. De kongresdelege-
rede bor i elevernes værelser, da 
eleverne er på efterårsferie.

Selve kongressen foregår i en 
stor multihal, som kan bruges til 
møder og til sport, og der er god 
plads til alle. Traditionen tro blev 
der tændt et stearinlys, der bræn-
der gennem hele kongressen til 
minde om de medlemmer, som 
er døde siden sidste kongres. Der 

blev også holdt et minuts stilhed 
for at ære den tidligere forstander 
på Egmont Højskolen, Ole Lauth, 
der døde i marts tidligere på året. 
I parken udenfor havde skolen 
opstillet en mindesten for ham og 
hans forældre smukt placeret un-
der et æbletræ.

Beretning
Landsformand Susanne Olsen af-
holdt sin 7. beretning og fortalte, at 
det var 19. gang, at hun deltog i en 
kongres. Den skriftlige beretning 
var udsendt til de delegerede, så 
hendes tale var en supplering til 
det allerede udsendte.

I sin tale fremhævede hun, at so-
cialpolitik skal tage udgangspunkt i 
mennesket først, og at socialpolitik 
går ud på at løfte sammen, og at 
ikke alt ikke kan gøres op i penge, 
og at man til hver en tid kan måle 
et samfund på, hvordan de svage-
ste grupper behandles. 

”Socialpolitik er udraderet, eks-
pertviden er forsvundet på grund 
af nedprioriteringen af socialpoli-

tikken gennem en årrække.  Som 
det er nu, holdes syge mennesker 
fast i årevis i nyttesløse forløb 
og befinder sig ”som sager” i 
jobcentre, der ikke har viden om 
mennesker med handicap. Debat-
tøren Knud Aarup, tidligere ansat 
i socialministeriet, har flere gange 
påpeget, at vi gør det forkert i disse 
år. Som det er nu, så er velfærds-
staten kun for de 80 % og ikke for 
de sidste 20 %.  Der skal massive 
investeringer til, og det er ikke det, 
der sker nu,” sagde Susanne Olsen. 

KONGRES
2018

 ”Gå til vælgermøder til Folketingsvalget 2019. Vi 
bliver populære. Mange vil love os meget.

PETER KLITGAARD
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POSITIV STEMNING OG   VILJE TIL ÆNDRINGER

Som et konkret eksempel nævnte 
Susanne Olsen, at kommunerne 
sparer på en korrekt siddeanalyse, 
når nogen skal have en kørestol. 
”En siddeanalyse koster 30.000 kr., 
men en tryksårsbehandling koster 
500.000 kr. Så hvis man investerer 
korrekt fra starten af, kan samfun-

 ”Jeg glæder mig helt 
vildt til selvkørende bi
ler. Lad os være skepti
ske og glade på en gang 
for biludviklingen.

RIE RASMUSSEN
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det på sigt spare mange penge, 
men sådan tænkes der ikke i dag,” 
sagde hun. ”For at få den slags 
eksempler og tal på bordet, så har 
forbundet indgået et samarbejde 
med Ergoterapeutforeneingen, og 
på Folkemødet var forbundet i dia-
log med Danmarks Lærerforening 
og Bygherreforeningen, hvor vi 
overfor sidstnævnte slog til lyd for, 
at tilgængelighed fremmer et sam-
fund for alle – ikke mindst da be-
folkningen bliver ældre og ældre.” 

”Vi ser med skepsis på, at vi bli-
ver ”business cases”, hvor man ser 
på udbytte og investering. Giv os 
den rigtige hjælp fra starten, så alle 
kan få et så godt liv som muligt, 
så vi kan indgå i samfundet. Vi må 
væk fra regnearkenes tyranni. Det 

er til gavn for alle, at alle har et 
godt liv. Der skal først være plads 
til et liv, dernæst et arbejdsliv, og 
der skal være tillid mellem os,” 
fastslog Susanne Olsen. 

Hele forbundet arbejder 
hårdt
På kongressen kunne landsforman-
den konstatere, at det på mange 
måder går fint i Dansk Handicap 
Forbund, vi er synlige i pressen, 
medlemstallet er stabilt, og vi har 
høstet meget ros for vores arbejds-
markedsprojekt ”Fjern barriererne”, 
som har sat fokus på, hvilke barri-
erer, der er, når det gælder om at få 
mennesker med handicap i job. Bå-
de udvalg, rådgivningsteam og per-
sonalegruppen fungerer fint i den 

travle dagligdag, og både landsfor-
manden og tillidsfolkene deltager i 
mange møder både i forbundet og 
med samarbejdspartnere samt po-
litikerne på Christiansborg.

Landsformand Susanne Olsen 
understregede, at lokalafdelingerne 
er forbundets hjerte, men at det 
også er en stor udfordring at være 
repræsenteret i hele landet, og at 
vi i fælleskab må arbejde for for-
andringer og generationsskifte. ”Vi 
skal holde fast i afdelingerne, sam-
tidigt med at vi arbejder mere på 
tværs i forbundet og understøtter 
hinanden,” sagde hun.

 ”Det er på tide, at lokalafdelingerne tager fløjlshand
skerne af, når det gælder tilgængelighed. Vi skal 
stoppe med at være så bløde.  Vi skal blive bedre til 
at klage, når vi opdager noget.

HANNE KOKHOLM

Fra venstre ses ordstyrer Chanette Holst, landsformand 
Susanne Olsen og næstformand John Sørensen.
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Efter beretningen var der lidt ud-
veksling af synspunkter og ønsker, 
fx at forbundet skulle arbejde for et 
større udbud af flexjob, som man 
kan søge, og at det var svært at 
blive folkepensionist med et handi-
cap, fordi man mistede sine handi-
captillæg, uden at man mistede sit 
handicap. Gitte R. R. Nielsen fortalte, 
at på Fyn havde nogle afdelinger 
slået sig sammen med Fredericia. 
”Nu hedder vi Lillebælt, og vi står 

sammen i en enhed. Der er brug for, 
at vi tænker anderledes og hjælper 
hinanden på tværs,” sagde hun. 

Andre påpegede vigtigheden af 
at være synlige i forbindelse med 
Folketingsvalget i 2019. En anden 
problematik var, at hvis man har en 
BPA hjælperordning og er på ho-
spitalet, så kan man ikke have sine 
hjælpere med, når man er indlagt, 
og nogle kommuner kræver derfor, 
at man opsiger hjælperne. Erfarin-
gerne var noget blandende, da no-
gen godt kan få sine hjælpere med 
og andre ikke.  Klimaet blev også 
berørt, da mange handicapbiler er 
dieselbiler, som ikke er gode for 
miljøet, og at elbiler til mennesker 
med handicap endnu ikke er ud-
viklet. Som det er i dag, har mange 
brug for meget strøm, især de bili-

ster, der har en lift monteret.
Hanne Kokholm efterlyste, at der 

oprettes et sikkert system, hvor 
tillidsfolk kan dele viden, og lands-
formand Susanne Olsen sagde, at 
den ide ville hun gerne arbejde 
videre med.  ”Men på grund af per-
sondataforordningen, skal vi sikre, 
at vi får en meget sikker platform, 
det skal laves korrekt fra starten af. 
Jeg tror, at vi til næste kongres kan 
dele erfaringer fra et sådant lukket 
forum,” sagde Susanne Olsen.

Økonomien
Forbundets økonomi kunne være 
bedre, end den er. Forbundet har 
fået et underskud og en gæld, som 
det vil tage nogle år at komme 
helt ud af. Det skyldes uheldige 
omstændigheder samt uforudsete 

 ”Det er godt at arbejde på tværs i forbundet, men det 
giver problemer i form af lang kørsel.

ROSA MARIA HELLE
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udgifter.  Fx udgifter på Stranden 
før vores stor kystssikringspro-
jekt i form af tab af indtægter i 
byggeperioden, men også at vi 
måtte sælge ejendommen på Hans 
Knudsens Plads i København med 
et tab, og at vi har brugt mange 
penge på at leve op til den nye 
persondataforordning. Økonomien 
blev debatteret i forsamlingen og 
siden taget til efterretning, og alle 
var villige til at sætte deres lid til, 

at forbundet klarer denne midler-
tidige krise. 

Fremtidigt arbejde
Om lørdagen kom de delegerede 
med input til det fremtidige arbej-
de. Det foregik i små grupper, og i 
plenum var der kun afsat tid til, at 
nogle få delegerede kunne komme 
med ønsker. Det var også muligt at 
tale med medarbejdere efterføl-
gende om sine ideer til inspiration 

til forbundets fremtidige arbejde. 
Der var tre overordnede temaer: 
Udvikling af forbundet, social- og 
arbejdsmarkedspolitik samt tilgæn-
gelighed og transport.

Med hensyn til udvikling af for-
bundet blev der foreslået video-
kampagner, og at man fortalte unge 
mennesker, at hvis de var frivillige 
hos os, kunne de bruge det på de-
res CV. Et andet forslag var, at nye 
medlemmer skulle have en mentor 
tilknyttet, og at man fik mulighed 
for at lave små projekter uden at 
være med i en bestyrelse.

På social- og arbejdsmarkedsom-
rådet var der et ønske om fokus på 
flexjob og opfordre både private 
og offentlige arbejdsgivere til at 
udbyde flexjob.

Andre forslag var, at der blev kæm-
pet for mindre bureaukrati og mere 
overskuelighed i sagsbehandlingen 
i kommunerne. Andre ønskede, at 
man satte fokus på overgange fx fra 
barn til voksen – og over gangen til 

 ”Vi må væk fra regnearkenes tyranni. Det er til gavn 
for alle, at alle har et godt liv. Der skal først være 
plads til et liv, dernæst et arbejdsliv, og der skal 
være tillid mellem os.

SUSANNE OLSEN

Der var 

123 delegerede om fredagen (50 mænd og 73 kvinder).

Der var 

124 delegerede om lørdagen (50 mænd og 74 kvinder).

 20  personer var i elkørestole

 26  personer i manuelle kørestole 

 5  personer brugte elscootere

 2  personer brugte rollatorer 

 3  personer brugte stokke

KONGRESSEN 
I TAL
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På kongressen deltog 3 firmaer, 
hvis stande blev flittigt besøgt, 
det var firmaerne Etac, Webequ 
og Rehabbiler. 

VALG OG FRIVILLIGHEDSPOLITIK
Kongressen vedtog et forslag om frivillighedspolitik, som der var arbej

det på siden seneste kongres. Det kan du læse en artikel om på side 40.

De blev valgt
Der var genvalg til Landsformand Susanne Olsen og hovedkasserer Erna 

Christensen. 

Rikke Kastbjerg og Gitte R.R. Nielsen var begge kandidater til næstfor

mandsposten. Efter en skriftlig afstemning blev Rikke Kastbjerg ny næst

formand. 

Der var også flere kandidater til hovedbestyrelsen, end der var pladser. 

Efter en skriftlig afstemning kunne det opgøres, at de fem kongresvalgte 

er: Inger Steen Møller, Lena Nielsen, Ulla Trøjmer, Claus Bjarne Christen

sen og Rie Rasmussen. 

folkepension. Rie Rasmussen op-
fordrede til, at vi bliver bedre til at 
fremvise vores kvalifikationer og til 
at samarbejde med studiestederne, 
så fx unge på socialrådgiveruddan-
nelsen lærer noget om mennesker 
med handicap.

På tilgængelighedsområdet var 
der et ønske om at samarbejde 
med Ældresagen, andre organisa-
tioner og søge kontakt til forældre 
med barnevogne. Der var også 
et ønske om at blive bedre til at 
samarbejde med kommunerne 
om tilgængelighed fx ved at op-
rette lokale puljer til at forbedre 
bygninger eller udenomsarealer. 
På transportområdet var ønsket 
en tilgængelig kollektiv transport 
fx til letbaner og et øget fokus på 
den individuelle handicapkørsel og 
på Flextrafik.

Læs mere på Handicap-nyt 
EKSTRA – frivillighedspolitik, 
flere billeder osv.

Der var parkeret  39 private 
”handicapkassebiler” på 

skolens område.

På kongressen blev der solgt kurve 
fra vores ulandsprojekt fra Ghana. 
Foto: Claus Haagensen.
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Arbejdsmarkedspris og Lauthprisen

 RANDERS FC OG SPASTIKER-
FORENINGENS DIREKTØR BLEV 
 HÆDRET MED PRISER

Dansk Handicap Forbunds 20. kongres løb af stablen i weekenden den 19.21. oktober. 
Det skete blandt andet med uddelingen af forbundets Arbejdsmarkedspris og Lauth
prisen, som gik til henholdsvis Randers FC og Spastikerforeningens direktør Mogens Wie
derholt.

N
ÅR DANSK HANDICAP 
Forbund afholder kongres, 
som det skete i weeken-
den mellem den 19.-21. 

oktober, sker der andet end valg 
af formandskab og diskussioner 
af fremtidigt arbejde. Det er også 
på kongressen, at Dansk Handicap 
Forbunds Arbejdsmarkedspris og 
Lauthprisen bliver uddelt.

I år gik Arbejdsmarkedsprisen til 
Randers FC, som via sit arbejde i Jo-
bakademiet er med til at nedbryde 
fordomme og skabe rummelighed 
på arbejdsmarkedet for blandt an-
det mennesker med handicap. Det 
sker blandt andet gennem tæt sam-
arbejde med Jobcenter Randers og 
lokale virksomheder i området.

Det var en glad direktør i Ran-
ders FC, som modtog prisen.

”Det betyder rigtig meget for os 

at modtage denne pris. Følelsen af 
at vinde noget er jo rigtig stor. Og 
uanset om det er en kamp eller en 
medalje eller pokal, så føles det 
her på samme niveau,” lød det fra 
administrerende direktør i Randers 
FC Henrik Jørgensen efter modta-
gelsen af Arbejdsmarkedsprisen.

Ydmyg modtager af Lauth-
prisen
Glæden var også stor hos Mogens 
Wiederholt, direktør i Spastiker-
foreningen, som modtog Lauth-
prisen 2018. Det gjorde han blandt 
andet for sit store engagement i 
handicapsagen gennem et langt ar-
bejdsliv i blandt andet i Center for 
Ligebehandling af Handicappede 
og Spastikerforeningen.

Mogens Wiederholt takkede yd-
mygt for prisen på en video, som 

han havde sendt til kongressen, 
da han var bortrejst på efterårs-
ferie. Den kan du se ved at gå på 
hjemmesiden under Handicap-nyt 
EKSTRA.

Lauth-prisen er stiftet af Dansk 
Handicap Forbund i 2008. Prisen 
er opkaldt efter Oluf og Ole Lauth, 
som begge er tidligere forstandere 
på Egmont Højskolen. Prisen er 
etableret som en hæder for deres 
utrættelige arbejde på det handi-
cappolitiske område. 

Lauth-prisen gives til en eller fle-
re personer, som har bidraget til at 
nedbryde fordomme og kæmpet for, 
at mennesker med fysisk handicap 
kan opnå samme muligheder som 
andre. Tidligere har Stig Langvad, 
Aase Olesen, Palle Simonsen samt 
skuespiller Lone Hertz og hendes 
søn Tomas Strøbye modtaget prisen.
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Af Mads Stampe. Foto: Christian Fredslund Andersen

Fra venstre ses to spillere fra FC 
Randers, direktør Henrik Jørgensen, 

landsformand Susanne Olsen og  
Inger Steen Møller.



RØRENDE FARVEL TIL NÆST-
FORMAND JOHN SØRENSEN
John Sørensen har været med i Dansk Handicap Forbund i 40 år og har mange tillidspo
ster, det har han stadig, men efter eget ønske genopstillede han ikke som næstformand

M
ANGE AFDELINGER KENDER ham, da han har 
deltaget i mange møder med afdelingerne, 
og han er kendt for at skabe god dialog og til 
at mægle, hvis det var nødvendigt.

Ved festmiddagen var der derfor flere, der holdt 
taler for at prise ham. Landsformand Susanne Olsen 
fortalte bl.a.:

 ”Jeg mødte John for første gang for ca. 40 år si-
den, hvor vi skulle til et nordisk møde på en skær-
gårdsø udenfor Gøteborg.  Vi kørte rundt i en time 
på havnen, før vi fandt hinanden. Noget, som færre 
måske ved, er, at John Sørensen i mange år var en 
stabil leverandør af lædervarer, da han var tilknyttet 
Vejle Lædervarefabrik, som han efter 25 år var med 
til at afvikle med stor sorg, da der var ansat en del 
personer med handicap,” sagde hun. Hun takkede 
ham for i bestyrelsessammenhæng at være rolig og 
altid få enderne til at mødes og for hans smittende 
humør og latter, som også er kendt af mange i for-
bundet. 

En anden taler, Kaj Hansen, formand for Skagen 
afdeling, oplyste, at det var Johns skyld, at der i dag 
eksisterede en Skagen afdeling, som på et tidspunkt 
var ved at opgive ævred. 

Et medlem havde skrevet en sang til ham på me-
lodien: ”Så går vi rundt om en enebærbusk”, hvor 
en udvalgt lille skare gik rundt om ham og satte små 
røde hjerter på ham.  

Det var en både glad og bevæget John Sørensen, 
som derefter holdt en takketale.  Her mindedes han 
også sit møde med Susanne Olsen i Gøteborg ved 
færgelejet. ”Vi troede, at vi skulle med en færge, men 
det viste sig at være en bilfri pram. og det var et vær-
re mas at få både baggage, hjælpemidler og adskillige 
kasser øl ombord på prammen," grinte han.  Han un-
derstregede, at han var glad for den lange rejse, han 
havde været på med forbundet – ikke mindst, at der 
var kommet en professionel rådgivning, og at det altid 
har været muligt at finde løsninger, også når det så 
sortest ud.
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Af Bente Rødsgaard. Foto: Majbritt Bøge Larsen.
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Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund · Tlf: 39 29 35 55

W
EBEQU ER EN forkortelse af ”we 
believe in quality” og er 
en dansk virksom-
hed, der producerer 

og forhandler funktionelle køkken-
redskaber, som er særligt velegnede til 
personer med ømhed, smerter og/eller nedsat 
styrke i skuldre, arme og hænder.

Virksomheden står bag nogle ergonomiske knive 
med vinklede greb. Knivene er designet af den aner-
kendte Red Dot Award-vinder Nicholai Wiig-Hansen, 
der står bag flere ikoniske produktdesigns fx for Nor-
mann Copenhagen og Ikea. Firmaet sælger også andre 
køkkenredskaber. 

Dorthe Højrup Nielsen fra Webequ havde en lille stand 
på forbundets kongres i oktober, hvor hun kom i kontakt 
med mange medlemmer. Efter hun kom hjem, kom både 
hun og firmaet i julehumør, og Webequ har sponsoreret 
en præmie til en lille julekonkurrence i Handicap-nyt.

En vinder kan vinde et komplet knivsæt bestående 
af en kokkekniv, en grøntsagskniv, en brødkniv (højre 
eller venstre efter ønske) og en knivblok. Samlet værdi 
kr. 1.136. 

Julequiz
For at vinde skal du besvare en lille quiz. Knivene er 
flotte, men hvem har designet dem?

1) Nicholai Wiig-Hansen
2) Pyrus
3) Fiffig Jørgensen 

Deltag i konkurrencen!  Send det rigtige svar samt dit 
navn og adresse og tlf. nummer senest mandag den 
17. december kl. 12:00 til redaktør Bente Rødsgaard, 
e-mail:  bente@danskhandicapforbund.dk.

VIND EN KNIVBLOK 
MED KNIVE

Konkurrencebetingelser: Vinderen findes ved ordinær lodtrækning. Vinderen får direkte besked fra forbundet, om han/hun har vundet. 
Webequ får vinderens fulde navn, adresse samt tlf. nummer og kontakter vinderen for at høre om det skal være knive til venstrehån
dede eller højrehåndede. Når det er aftalt, så sender Webequ præmien.


