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WILLIAM
ER 15 ÅR OG TRÆNER
MED TEAM TVILLING

Svagfør – Vanfør
eller hvad?

Bevica Fonden
I PASTORENS FODSPOR
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Jeg når et stadie undervejs i de lange
løb, hvor det er megahårdt, for det
gør fucking ondt i min ryg og i mine
baller og i mine ben og i mine øjne.
WILLIAM REFFSTRUP
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EN LILLE GRUPPE HJÆLPER
REDAKTIONEN MED AT
GRAVE FAKTA FREM

FAKTA

GRUPPEN

DANSK HANDICAP FORBUND DELTOG I DEBATTER PÅ
FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM

6 Hjulspind

grundbegreber - i social- og sundhedsprofessionerne”.

12 Maraton med Team Tvilling
William Reffstrup er blevet hjemmetrænet hele sit liv og løber nu med
Team Tvilling.

16 Du bærer selv ansvaret for at
få succes på arbejdsmarkedet
Handicap-nyt har talt med direktør
Kaare Danielsen fra Jobindex om fx
jobansøgninger.

18 Igen i år var Folkemødet
en succes

32 Sagerne vundet
Tre medlemmer fik afslag i sager om
merudgifter og BPA-timer. Men ved
rådgivningens hjælp fik de, hvad de
skulle have efter loven.

42 Svagføretoget som modeltog
Harry Huess har genskabt toget ned i
enhver tænkelig detalje.

44 Fra arkivet
Handicap-nyt er gået i arkivet og finder gamle historier frem. Denne gang
en artikel om ordet svagfør fra 1953.

34 Rollemodel, musiker
og foredragsholder
Handicap-nyt har talt med Jonas Poss
Pedersen.

Dansk Handicap Forbund deltog i debatter på folkemødet på Bornholm.

36 Faktagruppen har gravet tal
frem om den individuelle handicapkørsel

19 Jens Bouets klumme

38 Jeg kommer ikke meget ud

21 DET SKER I DHF

104 ture er for få ture til aktive
mennesker.
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29 Kongres i sigte
Til oktober holder forbundet kongres
på Egmont Højskolen.

30 Boganmeldelse
Højskolelærer Michael Pedersen
anmelder bogen ”Menneskenære

40 Bevica Fonden
i pastorens fodspor
Handicap-nyt har talt med Marianne
Kofoed, som er direktør i Bevica Fonden.

WILLIAM
ER 15 ÅR OG TRÆNER
MED TEAM TVILLING

Svagfør – Vanfør
eller hvad?

Bevica Fonden
I PASTORENS FODSPOR

Forside:
William Reffstrup er
15 år og har meget
mod på livet, fx deltager han i maratonløb i en løbestol.
Foto:
Irina Boersma.
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Vi ligger vandret

Vi håndterer ikke kun de respirationsordninger, vi får tildelt fra regionerne.
Vi får stadig flere henvendelser fra respiratorbrugere der ønsker,
at deres ordning overgår til os.

Derfor har vi brug for endnu flere sygeplejersker og SSA’ere,
der ønsker kvalitet, stabilitet og udvikling i arbejdet.

Kontakt os på telefon 55 34 14 00
eller læg ansøgning ind på www.vipvikar.dk

Vordingborg • København • Aarhus
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Eller læs mere på
www.VIPvikar.dk

Ønsker du at vide mere, så ring
på telefon 55 34 14 00

Vi er valgt på kvalitet og
leveringssikkerhed, og sikrer dig
faste professionelle team

VIPvikar er valgt som
leverandør af respirationshjælpere i 4 regioner

Vordingborg • København • Aarhus

VIPvikar – når kvalitet er vigtig

Læg ansøgning ind via
www.VIPvikar.dk

•
•
•
•

ordnede løn- og
arbejdsforhold
fast rulleplan
et godt arbejdsmiljø
teamledere
faglig supervision

VIPvikar tilbyder arbejde som
respirationshjælper i
respiratorbrugeres eget hjem:
•

Er du respiratorbruger
der ønsker kvalitet og stabilitet?

Vi har mennesket i centrum
og arbejder i Region Sjælland, Region Hovedstaden,
Region Midtjylland og Region Nordjylland

Er du sygeplejerske eller SSA’er
der ønsker tid til din faglighed?
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Sommeren 2016 blev som så mange
gange før præget af broget sommervejr, hvor sol, byger og blæst afløste
hinanden i en stadig strøm. En sommer,
hvor man skiftevis hyggede sig inde og
skyndte sig ud, når solstrålerne fik lov at
trænge igennem.
I år nød jeg en uges stilhed i et sommerhus i det nordjyske, og vejret gav mig
mulighed for at fordybe mig i et par af
de personberetninger, som jeg jævnligt
modtager som landsformand.
Jeg blev særlig ramt af en beretning,
som var skrevet af en bekendt til et menneske med handicap. Et menneske, som
på imponerende vis og med støtte fra
brevskriveren, havde kæmpet for at skabe sig en tålelig tilværelse og klaret sig
et langt stykke ad vejen, men samtidig
en historie med en tragisk udgang, fordi
systemet havde lagt et umenneskeligt
hårdt pres på personen. Som landsformand hører jeg meget, men den slags
beretninger rammer hårdt – selv efter ti
år på posten.
Beretningerne kommer fra mennesker, der har brugt lang tid på at sætte
sig ned og beskrive den virkelighed og
hverdag, de møder, og sætte ord på de
følelser, mennesker har – og som alt for
ofte bliver glemt, når der jongleres med
målgruppens skæbne ved skriveborde og
i forhandlingslokaler.
Ofte er der ikke en forventning om,
at forbundet kan ændre noget på den
enkeltes situation, men der er et stort
behov for at dele historien med mig i al
fortrolighed.
Alt bliver læst grundigt, fordi de giver
et unikt indblik i, hvordan medlemmerne
oplever tilværelsen og de systemer, som
de er nødsaget til at være en del af. De
fastholder os i, hvor alvorligt hvert enkelt

menneskes tilværelse er, og det giver os
en unik viden, som vi anvender direkte i
vores politiske arbejde.
For mig rammer det særlig hårdt, når
beretningerne omhandler mennesker,
som ikke kan tale deres egen sag, og som
er helt afhængige af andres støtte.
Vi er mange, som kan selv, men der er
også mange, som ikke kan. Jeg vil lade
min leder om disse personlige breve
være en erindring om alle dem, som ikke
kan tale deres egen sag. Det er dem,
som har begrænsede ressourcer, som har
svært ved at læse, skrive og formulere
sig og/eller mangler midler til at få hverdagen til at hænge sammen.
Som forbund må vi gøre en særlig indsats for at spotte disse mennesker og få
dem med i fællesskabet. Når jeg læser
lokalafdelingerne og specialkredsenes
beretninger, så bliver jeg altid glad og
fyldt med fornyet energi, for netop her
gør de tillidsvalgte meget for at opsøge
og støtte fra menneske til menneske.
Som du kan læse på side 29, skal vi i
dette efterår have kongres og udstikke
kursen for de kommende år. Jeg vil i
den forbindelse opfordre til, at vi har en
skærpet opmærksomhed på dem, som
ikke selv kan, og som står alene.
Endelig skal der – efter endnu en hektisk kongresperiode – lyde en stor tak til
vores medlemmer for at støtte forbundet
ved deres medlemskab, til vores engagerede tillidsvalgte i lokalafdelinger, specialkredse, hovedbestyrelse og udvalg
samt til hovedkontorets medarbejdere.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Ny medarbejder til kommunikation og bogholderi
Casper Ørum Marcussen startede som

på de sociale medier. Udover det skal

studenterelev på fuldtid hos Dansk

han hjælpe til i bogholderiet.

Handicap Forbund den 1. august
2016 kort tid efter, han blev student

faringer og viden. Han har tidligere

på Falkonergårdens Gymnasium. Han

været beskæftiget i McDonald’s både

er ansat i to forskellige afdelinger

med service og oplæring.

Foto: Mads Stampe

Han har søgt jobbet for at få er-

i forbundet. Han skal primært sam-

”Jeg glæder mig til at opdatere

arbejde med presse- og kommuni-

medlemmerne på forbundets hjem-

kationsansvarlige Mads Stampe og

meside og de sociale medier samt til

beskæftige sig med kommunikation,

at hjælpe til i bogholderiet fx med at

cussen fodbold både som spiller og

branding og markedsføring fx med at

udarbejde relevante regneark,” for-

som træner af børn.

promovere Dansk Handicap Forbund

tæller han.

Velkommen til!

I fritiden dyrker Casper Ørum Mar-

Ny projektkoordinator
i forbundet
Foto4: Privatfoto

bliver forlænget. Opgaven er en kon-

Den indstilling til arbejdslivet har

sulentopgave, hvor Marianne blandt

nu bragt Marianne Nissen til Dansk

andet skal stå for koordinering, op-

Handicap Forbund, hvor hun glæder

følgning og mødeplanlægning.

sig til at gøre en reel forskel for for-

Marianne er uddannet Cand.ling.
merc. i spansk og har været selvstæn-

bundets medlemmer.
Marianne bor i Valsømagle sam-

dig oversætter i 20 år. Derudover har

men med sin mand, to hunde og to

hun arbejdet som projektleder, pro-

islandske heste. Og når tiden ikke

Den 18. juli havde Marianne Nissen

jektkonsulent og netværkskonsulent

går med at passe dyrene og haven, er

første dag i jobbet som projektkoor-

på blandt andet COP15 og i Cabi.

hun i sommerhus, hvor en stor have

dinator i Dansk Handicap Forbunds

Fælles for Mariannes arbejdsliv har

også kræver hendes opmærksomhed.

projektafdeling. I første omgang skal

været, at der skal være nogen, hendes

Derudover nyder Marianne at rejse,

Marianne løbe projektet Antidiskri-

arbejde umiddelbart forbedrer situa-

og senest har hun været på hesteryg

minationsindsats for Ankestyrelsen i

tionen for, og hun ville fx aldrig søge

tværs over Island.

gang over de næste to måneder, men

arbejde i tobaksindustrien eller i virk-

Velkommen til!

der er mulighed for, at ansættelsen

somheder, der producerer makeup.
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... Forstander Ole Lauth fredag den
1. juli 2016 har været ansat som Egmont Højskolens forstander i 25 år,
og det fejrede skolen med reception
og sommerfest.

havns Universitet har udviklet et
antistof, der er så effektivt, at det kan
være fremtidens middel mod en lang
række kræftformer og gøre nye immunterapier langt mere effektive.

... Danske forskere fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Køben-

... Fire biblioteker fra henholdsvis
Australien, USA og Danmark blev

Meget få kommer i job efter ressourceforløb
En individuel og helhedsorienteret

viser det sig, at kun 2,6 procent

af dem, der har afsluttet deres for-

indsats i et ressourceforløb skal

af de ledige, som er færdige med

løb, er kommet på førtidspension

hjælpe sårbare og udsatte personer

deres ressourceforløb, er kommet

og knapt ni procent på såkaldt selv-

videre i livet og ind på arbejdsmar-

i arbejde. Tallene stammer fra en

forsørgelse, mens de resterende er

kedet, sådan står der på beskæf-

opgørelse fra beskæftigelsesmini-

i fleksjob, på kontanthjælp eller får

tigelsesministeriets hjemmeside.

ster Jørn Neergaard Larsen (V) til

ledighedsydelse og andre offent-

Den slags forløb blev indført af den

Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

lige ydelser.

forrige regering i forbindelse med

Omregnet svarer det til ca. 60 per-

førtidspensionsreformen. Men nu

soner ud af 2367. Godt 43 procent

Kilde: Information, DR med flere

Passagertilfredshed
Landets første Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (NPT) blev udgivet af Forbrugerrådet Tænk ved
Passagerpulsen i juni. I alt 12.365 personer har deltaget
i undersøgelsen om at være togpassagerer i DSB Fjern

De Nationale
Passagertilfredshedsundersøgelser (tog)

og Regionaltog, DSB S-tog, Metroen, Arriva og Nordjyske
Jernbaner. Undersøgelsen blev gennemført i årets tre
først måneder af COWI A/S på vegne af Passagerpulsen

Vinter 2016
(Januar til marts 2016)

og de medvirkende togselskaber.
Mest tilfredse er togpassagererne i Metroen i Hovedstaden og i Nordjylland med Nordjyske Jernbaner. Mindst
tilfredse er passagererne på DSB´s Fjern og Regionaltog,
og særligt på strækninger / landsdele, hvor der har været

Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen: National Passagertilfredshedsundersøgelse. Vinter 2016.

1

sporarbejder, signalfejl og andre forhindringer i togdriften.
På baggrund af undersøgelsen anbefaler Passagerpulsen, at togselskaberne arbejder på at forbedre forholdene
på fem punkter: 1) Køreplaner skal være troværdige. 2)
Information skal altid gives ved forsinkelser. 3) Siddepladser, særligt på længere rejser, skal prioriteres, da det
giver en bedre rejseoplevelse. 4) Bedre tilslutningsforbindelser og parkeringsforhold giver bedre sammenhæng i
rejsen. 5) Rengøring og vedligehold på stationer og i tog.

indstillet til prisen som verdens bedste
nye folkebibliotek. Dokk 1 i Århus vandt
prisen.
... Der har været formandsskifte i to
handicaporganisationer?

Næste runde af de nationale passagertilfredshedsundersøgelser udgives næste gang i december 2016. Målet er
at ca. 35.000 togpassagerer bliver interviewet i løbet af
2016.
På Passagerpulsens hjemmeside kan du downloade undersøgelsen.

... Janus Tarp er ny formand for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen,
det tidligere PTU - Livet efter ulykken.
Han er 43 år og uddannet jurist.

Koed Doktor er 37 år og uddannet inden for kommunikation og er cand. mag.
i dansk og oldtidskundskab.

... Lisbeth Koed Doktor er ny formand
for Muskelsvindfonden og overtager formandsstolen efter Evald Krog. Lisbeth
HANDICAP NYT 4 - 2016 • 7
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

RETRO-GULVE HAR VUNDET DESIGNPRIS
Gulvproducenten Forbo har kigget i

Linear Striato” og fås både i farverige

arkiverne og har derpå lanceret 19

udgaver og mere afdæmpede og med

nye design inspireret af 1950’ernes

forskellige taktile overflader. Nogle

klassiske farvemønstre og varme far-

udgaver ligner sågar ægte træ.

af kollektionen skabt af naturens

i mere end 150 år. Linoleum består

egne råvarer og er Svanemærkede.

af naturlige ingredienser. 97 procent

De nye design har netop vundet iF

af linoleum er lavet af linolie, der

Design Award 2016 for sit moderne

udvindes af hørfrøplanten, harpiks,

og bæredygtige gulvdesign. Linoleum

kalkstensmel, træmel og miljøvenlige

er et meget holdbart materiale, som

farvepigmenter. Hele 43 procent af et

mange kan huske fra deres barndom.

linoleumsgulv kan genanvendes.

Den nye serie hedder ”Marmoleum

Dog-A-Thon 2016 i Dyrehaven

Foto: Pressefoto

Firmaet Forbo har lavet linoleum

Foto: Pressefoto

ver. Linoleumsgulvene er som resten

Dog-A-Thon er en årlig tilbagevendende begivenhed. Der holdes altid pause ved Eremitageslottet.

Hvis du gerne vil støtte Foreningen Servicehunde til Han-

mobile Pay og Swipp. Alle med interesse for sagen er vel-

dicappede (STH), så er det muligt at gøre det ved et arran-

komne - med eller uden hund.

gement søndag den 18. september 2016 kl. 13.00 -17.00.

STH blev stiftet i 1996 og har til formål at uddanne og

Startstedet er Bakkens p-plads i Klampenborg. Ruten er ca.

udplacere servicehunde. STH er en non-profit forening,

fem km. Der er pause ved Eremitageslottet. Efter gåturen

hvis målsætning er at hjælpe personer med bevægelses-

giver de dygtige servicehundeteams opvisning. Der vil

handicap ved at bevilge specialtrænede servicehunde og

være salg af kaffe, te og kage på dagen. Du kan læse mere

bistå med vedvarende støtte og vejledning for at sikre et

om tilmelding på STHs hjemmeside. Det er også muligt

værdifuldt samarbejde for teamet.

at møde op og betale på dagen enten kontant eller med
8 • HANDICAP NYT 4 - 2016

LEJ HJÆLPEMIDLER
I UDLANDET
Et engelsk firma har specialiseret
sig i at udleje hjælpemidler til mennesker med handicap og arbejder
sammen med en lang række lande.
Det er muligt at betale online og få
det, man har lejet, leveret direkte
til det hotel, som man skal bo på. I
sortimentet er kørestole, lifte, scootere, badestole med mere. Firmaet
har kontor i London, hvorfra de kan

Foto: Pressefoto

skaffe hjælpemidler i Storbritannien,
men også mange andre steder i Europa fx Tyskland, Spanien, Tenerife.
Læs mere på firmaets hjemmeside
www.mobilityequipmenthiredirect.
com

Ellen Christensen fra Plejeboligerne Næshøj ser på, at en stærekasse blev sat op tidligere på året. Stærekassen kan hun se fra sit vindue.

Naturen ind
på plejehjemmene
Man bliver glad af at se på blomster

det, synes jeg, er fantastisk,” siger

og grønne arealer. Naturen gør no-

Jette Skive, rådmand, Sundhed og

get godt for mennesker. Og med det

Omsorg.

i baghovedet har Århus kommune

På Engsøgård er der nu en have

givet 21 af kommunes plejehjem mu-

med sansebænke, duftende syrener

lighed for at komme med ønsker til,

og blåbærbuske, og indenfor skal

hvordan deres omgivelser kan gøres

middelhavsplanter, træstubbe og

grønnere. ”Plejehjemshaver kan godt

årstidsbilleder fra lokalområdet være

virke lidt institutionsagtige, og mange

med til at give beboerne en oplevelse

beboere foretrækker nok en have,

af at være lidt tættere på naturen.

hvor de selv har været med til at be-

”Forskning viser, at naturen styrker

stemme, hvilke planter der skal være,

menneskers sundhed, trivsel og livs-

og hvor havebænken skal stå. Måske

kvalitet, og det gælder både fysisk,

drømmer man om en udsigt til høns

psykisk og socialt. Med Plant Liv giver

eller får. Måske er en bålplads, hvor

vi beboerne mulighed for at nyde

man kan hygge sig med sine pårøren-

plante- og dyrelivet mest muligt,”

de eller de andre beboere, det største

siger Mette Schmidt-Laugesen, der er

ønske. Med projektet ”Plant Liv” får

oplevelsesmedarbejder og projektle-

beboerne mulighed for at vælge lige

der bag Plant Liv.

SENIORER PÅ
SMARTPHONESKOLEBÆNKEN
Mobilproducenten Doro har lanceret en ”smartphone-skole” til
seniorer. Den består af en række
enkle guides, der skal lære seniorerne om smartphonens mange muligheder, og om hvordan
man bruger dem. Firmaet ønsker
at styrke de tekniske færdigheder hos nybegyndere, så flere
får lyst til at give sig i kast med
smartphone-teknologien. Der er
udgivet seks forskellige guides,
fx om hvordan man bruger Wi-Fi,
downloader en podcast, og hvordan telefonen kan hjælpe med at
finde vej.
Du finder de små guides på
www.doro.dk/smartphoneskolen

netop det, de holder allermest af, og
HANDICAP NYT 4 - 2016 • 9
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Region Syddanmark etablerer
ny rehabiliteringspris
Prisen vil ifølge Magasinet Pleje

de små ting, som kan gøre stor forskel

blive givet til den rehabiliterende ind-

for mennesker med fysiske og psyki-

sats, som har ført til, at en borger har

ske handicap har Region Syddanmark

fået et mere meningsfyldt liv med en

etableret en ny pris ved navn rehabili-

højere grad af indflydelse på eget liv

teringsprisen.

og hverdagen, end borgeren havde før.

Siden den 1. maj har medarbejdere

Prisen vil blive overrakt til vinderen
i december måned. Hver måned i peri-

historier, som kunne kandidere til pri-

oden fra maj til oktober er der udtruk-

sen, og det kan de gøre ind til den 31.

ket tre succeshistorier, som kandiderer

oktober.

til at få overrakt prisen.

Foto: Colourbox.com

kunne sende gode eksempler ind på

Foto: Colourbox.com

I et forsøg på at få sat ord på nogle af

Itbanken.dk

samler digitale hjælpemidler
til mennesker med handicap
De digitale hjælpemidler kan virkelig gøre en forskel for
mennesker med forskellige typer handicap. Men det kan
være svært at følge med i, hvad der findes af ny teknologi,
og det kan være tilfældigt, hvad man kender, og hvad man
hører om.

CHIP I TØJ HJÆLPER
PATIENTER MED
DEMENS I ÅRHUS

Itbanken.dk samler alle disse teknologier, og hjemmesiden giver fagpersoner, mennesker med handicap og pårørende mulighed for at finde og anmelde teknologier.
Bag itbanken.dk står Socialt Udviklingscenter SUS, som
har arbejdet med udvikling og implementering af IT og
digitale redskaber på det sociale område siden 2006, og

En lille chip, som er syet ind i tøjet hos demenspatienter

hjemmesiden er udviklet i tæt samarbejde med fagperso-

på DemensCentrum Aarhus, skal sikre patienternes sikker-

ner fra sociale tilbud og forvaltninger i 18 kommuner og

hed og undgå, at patienter går steder hen, hvor de ikke skal

en region.

være. Det skriver Magasinet Pleje.
Helt konkret er chippen i tøjet hos den enkelte patient

Dansk Handicap Forbunds tilgængelighedsapp Lige
Adgang ligger også på itbanken.dk,

kodet, sådan at den fx registrerer, at det er ok at åbne

og interesserede er meget

døren til patientens egen bolig. Chippen sørger samtidig

velkomne til at gå ind og

for, at åbningen af yderdøren, hvis patienten nærmer sig,

anmelde Lige Adgang og

forsinkes, således at han eller hun mister interessen, og

komme med forslag til

dermed er der mindre risiko for, at patienten begiver sig ud

eventuelle forbedrin-

på en tur, og dermed muligvis kommer i en farlig situation.

ger. Anmeldelsen af

Det er en prototype, som DemensCentrum Aarhus tester,

Lige Adgang kan ske via

og der er behov for en række justeringer, førend systemet

dette link: http://www.

kan sendes ud til andre.

itbanken.dk/technologies/

Det er virksomheden PCSYS, der står bag chippen.
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lige-adgang

Foto: Colourbox.com

Dansk firma tilbyder skræddersyet tøj til kørestolsbrugere
Savner du velsiddende tøj, der giver
dig større uafhængighed?
Firmaet EasyFashion konstruerer og
syer et nøje udvalg af beklædningsdele, der er udviklet til mennesker
med fysiske handicap og kørestols-

Naturen er for alle
– og det er der øget fokus på

brugere. Firmaets mission er, at påklædningssituationen ikke bliver en

I maj måned åbnede et nyt handicap-

anlæg i naturen, men Naturstyrelsens

barriere men en behagelig situation,

egnet publikumsanlæg ved Sårup

bevidste fokus på anlæg, som det i

hvor den enkeltes ubehag mindskes

i Nationalpark Thy. Anlægget er en

Nationalpark Thy, har gjort, at der nu

mest muligt. EasyFashion designer

platform med udsigt til kronhjorte

er over 1000 handicapfaciliteter i na-

tøjet på en måde, så besværligheder

og traner i nationalparken, og der er

turen landet over.

med knapper undgås og med den

adgang til platformen på en bred sti,

siddende stilling for øje. ”Vi ønsker,

som er kørestolsegnet.

at vores tøj kan være med til at lette

Og netop den type tiltag er mere og

Interesserede kan læse mere om de
muligheder for naturoplevelser, der er
rundt omkring i landet for mennesker

hverdagen og samtidig tilbyde en

mere almindeligt, og det er et udtryk

med handicap på Naturstyrelsens

farverig unik kollektion,” skriver Pia

for en klar politik fra nationalparken i

hjemmeside her: http://naturstyrel-

Schmidt fra EasyFashion i en pres-

Thy og Naturstyrelsen, skriver DR.

sen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/

semeddelelse. Firmaet lancerer ny

For 20-30 år siden var det stort

kollektion to gange årligt.

for-handicappede/

set umuligt at finde handicapegnede

Slidte specialskolebørn dropper idrætten
Undersøgelsen er lavet af Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF) og omfatter 41 klubber, der tilbyder idræt til
børn med funktionsnedsættelser – som eksempelvis ADHD,

Foto: Jydspressefoto.dk

udviklingshæmning og cerebral parese (spasticitet). Den
konkluderer blandt andet, at børnene – i kraft af en længere skoledag – er trætte og mangler energi til at dyrke sport
i fritiden og derfor er stoppet.
”Det er rigtig ærgerligt, at skolereformen særligt er gået
ud over idrætsdeltagelsen hos de svage elever. Vi vil gerne
opfordre beslutningstagere og skoler til at gøre deres for
at sikre, at alle, også børn og unge med handicap, har gode
muligheder for at dyrke idræt i skoletiden og efter. Og det
Mindre end to år efter, at skolereformen trådte i kraft, viser

er noget, vi som handicapidrætsorganisation rigtig gerne

en ny undersøgelse, at den har haft negative konsekvenser

vil hjælpe dem med,” siger Niels Christiansen, direktør i

for de børn og unge med handicap, der gerne vil dyrke

DHIF, i en pressemeddelelse.

idræt. Over 40 procent af klubberne i undersøgelsen har

Undersøgelsen viser blandt andet, at 54 procent af for-

oplevet, at børn og unge opgiver at dyrke sport som følge

eningerne i høj eller nogen grad har oplevet, at børnenes

af reformen.

hverdag er blevet presset efter skolereformen.
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Tekst: Mads Stampe Foto: Irina Boersma

Maratonløb med
Team Tvilling
William Reffstrup er 15 år, har CP, intet
sprog, og han har brug for hjælp 24 timer
i døgnet. Alligevel er han den eneste i
familien, der har løbet et maraton. Det
har han gjort takket været Team Tvilling,
som har givet ham oplevelser, han hidtil
ikke har turdet drømme om

På Williams højre side
kan man lige ane hans
staveplade, som hænger
umiddelbart under hans
højre hånd. Den bruger
William til at kommunikere med omverdenen.
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H

AN SER SKARP UD, som han sidder der i sin lyseblå Ralph Laurenskjorte og sine blå bukser. Han ser glad og veloplagt ud, og han
ligner i det hele taget en ung mand, som ikke lader sig synderligt
begrænse af, at han sidder i kørestol. Det er et vilkår, for William
har CP – cerebral parese; det samme er det faktum, at han har 24 timers
hjælp, der agerer hans arme og ben, når nu han ikke selv kan.
En staveplade og lidt hjælp fra hans mor, Nina Reffstrup, gør ham i stand
til at tale, og de ord, der kommer, vidner om en selvtillid, de fleste vil have
svært ved at matche.
Han er hurtig i replikken, og han ved, hvad han vil; det er tydeligt, som
samtalen skrider frem, da Handicap-nyt møder ham hos Fonden Mindsteps
Videnscenter i Herlev, hvor han kommer for at træne og holde sin krop ved
lige og smertefri. William bliver hjemmetrænet, og hver uge mødes han
med en række andre unge med forskellige handicap og deres forældre og
hjælpere for at træne.
William er 15 år og er blevet hjemmetrænet, siden han var ganske lille,
og det har været en lang hård rejse, fra han kom til verden med den hjerneskade, der er skyld i hans CP, til der hvor han er i dag. Men at rejsen for
snart halvandet år siden bragte et maratonløb med sig, og at der siden
er kommet et maratonløb, halvmaraton og flere andre løb til, var der ikke
mange, der havde forudset.

Team Tvilling – og alle de andre
Maratonrejsen startede med et billede på det sociale netværk Facebook,
hvor William sammen med sin far lagde et billede op, hvor han heppede
på tvillingerne Steen og Peder Mondrup, da de sammen gennemførte en
Ironman i København i august 2014 som Team Tvilling.
Kort efter fik William et brev fra tvillingerne og hans mor en opringning.
Steen Mondrup ville have William med ud at løbe. Det mente hun dog bestemt ikke, han skulle, husker hun.
”Vi er vant til, at alt bliver skræddersyet til William. Hvis han skal have en
kørestol, så passer alle bælter og seler osv. til ham. Her skal man bare sætte ham ned i en tilfældig løbevogn og give ham en eller anden sele på: Det
kan han jo ikke,” husker hun grinende fra Williams første tid i Team Tvilling.
Men siden da er Team Tvilling, og de mange løb blevet en del af både
familiens og Williams liv. For selvom det har været en stor omvæltning for
Nina Reffstrup at sende sit barn alene af sted med en løber, som hun ikke
kendte, så har hun oplevet paralleller til det, der skete med William, da de
startede med hjemmetræning, og det, der er sket med ham, siden han er
startet i Team Tvilling.
”Det er den samme livsstilsændring, kan man sige. William er blevet en
del af noget, som er hans; som er helt hans. Vi er nødt til at tage med én
af os, men vi løber jo ikke med ham. Det har været rigtig sundt for os alle
sammen,” fortæller hun.
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Et fællesskab, der giver selvtillid

Bryder grænser og tabuer

William stemmer i. Også han har oplevet det som en
omvæltning af de helt store, og han er både stolt og
glad over de resultater, han har nået under Team Tvillings faner.
”Det er det fedeste at være så sej i mine egne øjne.
Jeg er blevet klar over, hvor stærk jeg er, og hvor cool
det er, det jeg gør, og ved du hvad? Jeg er blevet opmærksom på, at jeg kan være en rollemodel og hjælpe
andre til at dyrke det, jeg gør. For hvis jeg kan, hvad er
så deres undskyldning?,” spørger William.
Men resultaterne gør det ikke alene for William. En
stor del af hans engagement i Team Tvilling skal også
findes i det fællesskab, der er med de andre løbere i
Team Tvilling. Hver søndag mødes de til løbetræning,
og her løber han med sin faste løbemakker Maria Linnebjerg, som han blandt andet har løbet maraton og
halvmaraton sammen med.
”Løb er fedt, men det er det, vi alle sammen har sammen, der er det fedeste, og vi har samme trøjer på og
er det samme hold. Vi hører sammen, og vi får oplevelser sammen, som bliver vores minder sammen,” fortæller William.

Når William siger sådan noget, så bliver Nina Reffstrup
både glad og stolt, og det er sådan en udmelding, der
får hende til at kalde Team Tvilling for et inklusionsprojekt, der virkelig er lykkes. For det bryder grænser og
tabuer mellem mennesker med og uden handicap, og
det er godt for alle, mener hun.
Også Maria Linnebjerg har været vidne til, hvordan
grænserne er blevet brudt mellem løberne med og
uden handicap.
”Det med at finde ud af, at bare fordi man ikke har
noget sprog og sidder i kørestol, så er det ikke ens
betydende med, at man ikke er intelligent. Det er også
noget, som der er rigtig mange, der finder ud af: at man
ikke behøver være dum, fordi man ikke kan tale. Man
finder ud af, at man ikke skal tale ned til folk, fordi de
har et handicap,” konstaterer hun.
Maria fortæller også, hvordan William har været med
til at holde hendes motivation oppe, når lysten til at
skulle løbe en lang tur for sig selv ikke lige har været
der.
”William og jeg har det altid sjovt, når vi er ude at løbe. Jeg bliver i godt humør, når jeg løber sammen med
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Maria og William har løbet en lang
række løb sammen, og i maj måned
gennemførte de Copenhagen Marathon. Det var Williams andet maraton.

Williams hjælper støtter William i hans yogatræning.

ham. Han giver et smil og en high-five, og så hører vi
musik og synger og laver fis og ballade, og så bliver det
bare lidt sjovere og nemmere at løbe,” fortæller hun.

Et maraton, er et maraton, er et maraton
En tur i løbestolen for William er dog ikke det rene fis
og ballade. For selvom han udefra set ’bare’ sidder i stolen, mens hans løbemakker gør alt arbejdet, så er det
langt fra sådan, det hænger sammen. For et maraton er
et maraton, og det er ikke hvem som helst, der gennemfører sådan et. Og da slet ikke to.
”Jeg når et stadie undervejs i de lange løb, hvor det
er megahårdt, for det gør fucking ondt i min ryg og i mine baller og i mine ben og i mine øjne,” fortæller William, der får ondt i øjnene efter sådan et løb på grund
af de mange indtryk, han får på turen.
Men så længe, det er sjovt, så bliver han ved. Og
selvom hans mor ind i mellem kan blive bekymret og
må minde William om, at der også er en dag i morgen,
hvor han skal passe sin hjemmetræning og de andre
ting, som han bruger sin tid på, så er William ikke til at
stoppe.
”Jeg tænker ikke, at min krop skal bestemme så me-

get, for så kommer der for mange forhindringer, og så
bliver alt besværligt og rodet. Og så sætter det grænser,
og det er dumt,” mener William.
William har også købt en kajak, så han nu også kan
komme ud at svømme, og for en dreng, der tidligere i
sit liv måtte blive indendørs, når det regnede, fordi han
var for sansesart til at udholde vejrforholdene, er det et
stort skridt
”Jeg vidste ikke, at jeg kunne få den mulighed. Og
kajakken med, det er det sjoveste. Jeg har to ting, en løbevogn og en kajak som er meget sportslige, som man
normalt ikke ser sammen med en CP-dreng som mig,”
slutter en storsmilende William.
Team Tvilling har siden starten med de to brødre
Steen og Peder Mondrup udvidet deres projekt med
at bringe mennesker med og uden handicap sammen i
hele Danmark i Norge og i Dubai. n
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Af Mads Stampe Foto: Pressefoto

Du bærer selv ansvaret for

succes på
arbejdsmarkedet
En jobansøgning er en adgangsbillet til en jobsamtale, og når adgangen
til jobsamtalen er sikret via ansøgningen, så bærer du selv ansvaret for
at sikre en ansættelse og fortælle om støtteordninger og andet, som har
indflydelse på jobbet, mener direktør i Jobindex Kaare Danielsen

TIPS TIL
JOBSØGNINGEN FRA
KAARE DANIELSEN:
•	Skriv ikke om et handicap i
en ansøgning, hvis ikke det
har direkte indflydelse på
jobbet. Det er nemmere at
forklare til en samtale.
•	Søg de job, hvor det ikke har
nogen betydning om man
har et handicap, og lad være
med at fokusere på det.
•	Tag ansvar og sæt dig ind i
de muligheder for støtte- og
kompensationsordninger,
der findes for dig. Arbejdsgiverne ved som udgangspunkt intet om det.

D

ANSK HANDICAP FORBUND er i færd med at
indsamle viden om mennesker med handicap og
deres jobmuligheder, og statistikken
taler sit eget tydelige sprog: I en
årrække har beskæftigelsesandelen for mennesker med handicap
ligget markant under beskæftigelsesandelen for mennesker uden
handicap. Tal fra SFI – Det Nationale
Forskningscenter for Velfærd viser
således, at forskellen i beskæftigelsesandelen mellem mennesker med
handicap og mennesker uden handicap ligger stabilt på omkring 30
procentpoint. Og det har det gjort i
en årrække.
Samtidig viser en yderligere
granskning af tallene fra SFI, at ca.
50.000 mennesker med bevægelseshandicap står uden for arbejdsmarkedet, men ønsker at få et job.
Der er altså et stort potentiale for
at øge arbejdsstyrken med denne
gruppe mennesker.

Analyse af forhindringer
I Dansk Handicap Forbund udgav
vi sidste år en analyse af de barrierer, der findes for mennesker med
bevægelseshandicap i forhold til
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at komme ind på arbejdsmarkedet.
Analysen bekræftede, hvad vi allerede vidste; nemlig at der findes tre
overordnede barrierer for mennesker med handicap på arbejdsmarkedet: strukturelle barrierer, mentale barrierer og fysiske barrierer.
Analysen har dannet baggrund
for arbejdsmarkedsprojektet ”Fjern
barriererne”, som blev sat i søen i
efteråret sidste år. Målet er at skaffe
viden om, hvorfor tallene ser ud,
som de gør, og at flere mennesker
med bevægelseshandicap skal i job.

Ansøgning er adgangsbillet
til samtale – intet andet
Som en del af vidensindsamlingen,
har analysebureauet Epinion udført
en undersøgelse for Dansk Handicap
Forbund, hvor 408 offentlige og private virksomheder er blevet spurgt
om en lang række ting vedrørende
ansættelse og fastholdelse af medarbejdere med bevægelseshandicap.
I den analyse svarer et stort flertal
af virksomhederne blandt andet,
at de mener, at et menneske med
handicap skal nævne et handicap
i ansøgningen – uanset om det har
indflydelse på det arbejde, de er
ansat til at udføre.

Kaare Danielsen, direktør og grundlægger af
Jobindex, som er Danmarks største jobsøgningsportal, opfordrer til ikke at nævne i en
jobansøgning, at man har et handicap.

Det svar overrasker ikke Kaare
Danielsen, direktør og grundlægger
af Jobindex, som er Danmarks største jobsøgningsportal.
”Virksomhederne vil gerne have,
at man skriver alt muligt i ansøgningen, men man skal også lige
gøre sig klart, hvad det er, virksomhederne skal bruge en ansøgning
til. Virksomhederne bruger ansøgningerne til at frasortere folk. En
ansøgning har kun et formål, nemlig at komme til samtale. Virksomhederne tager de her ansøgninger,
og så bruger de cirka 60 sekunder
på lige at skimme dem igennem og
frasortere folk. Og når man skriver
en ansøgning, så er det ens opgave
at gøre det så svært for folk at frasortere en som muligt. Og jo mere
man skriver, jo større risiko er der
for at blive frasorteret.
Så hvis man skriver, at man har et
bevægelseshandicap, og arbejdsgiveren får 100 ansøgere, og man
skal sortere nogen fra, jamen så er
det jo meget nemt lige at lægge
den til siden, hvor der står noget
om, at der måske også er noget
med et bevægelseshandicap,”
fortæller Kaare Danielsen, der har
mere end 20 års erfaring med job-

ansøgning fra sit job som direktør
for Jobindex.
Han understreger, at det ikke er
den jobsøgendes opgave, at gøre
det nemt for arbejdsgiveren at sortere ansøgningen fra, og derfor bør
man ikke skrive det i ansøgningen,
hvis ikke det har indflydelse på det
arbejde, man skal udføre.

Kom videre, det er
dit eget ansvar
Den arbejdssøgende skal med andre
ord betragte ansøgningen som en
adgangsbillet til en samtale, og når
adgangen er givet, fortæller Kaare
Danielsen, så er det vigtigt, at man
tager ansvar for sin egen situation
og sætter arbejdsgiveren ind i de
muligheder, der er, hvis en ansættelse er betinget af en eller anden
form for støtte eller arbejdspladstilpasning.
”Arbejdsgiverne har intet kendskab til, hvad der findes af sådan
nogle støtteordninger. Det må man
som jobsøger selv sørge for at sætte sig ind i, så man til samtalen kan
fortælle arbejdsgiveren, at man kan
få støtte til eventuel arbejdspladstilpasning,” fortæller Kaare Danielsen og fortsætter:

”Det hjælper ikke at sige, at det
er arbejdsgivernes ansvar, eller det
er samfundets eller politikernes ansvar. Det hjælper dig ikke i job. Og
alle har jo et eller andet i mod sig,
og det skal man bare se at komme
ud over og så fokusere på de positive ting, man kan.
Hvis du vil have et job, så må du
selv sørge for at sætte dig ind i reglerne og selv sørge for at forklare
arbejdsgiverne om de her regler, og
selv komme ud og overbevise arbejdsgiveren om, at du altså er den
bedste ansøger, selvom du har et
bevægelseshandicap,” mener Kaare
Danielsen.
Hvis der så er nogle arbejdsgivere, der af den ene eller den anden grund ikke vil eller kan ansætte
mennesker med bevægelseshandicap, så må man se at komme videre
og finde de arbejdsgivere, som vil
og kan.
Epinions undersøgelse for Dansk
Handicap Forbund viser desuden,
at 66 procent af alle de adspurgte
virksomheder har mindre eller intet
kendskab til, hvilke støtte- og kompensationsordninger, der findes for
mennesker med handicap. n
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Tekst & foto: Mads Stampe

Igen i år var Folkemødet en succes
For fjerde år i træk deltog Dansk Handicap Forbund på Folkemødet i Allinge på Bornholm,
og det kastede som altid en række gode debatter og vigtige kontakter af sig

F

OLKEMØDET PÅ BORNHOLM
har slået deltagerrekord hvert
eneste år, siden det gik i luften i 2011. Det gjorde det
også i år, og landsformand Susanne
Olsen var sammen med en række
andre politikere og ansatte i Dansk
Handicap Forbund at finde på Folkemødet.
For forbundet handler deltagelsen på Folkemødet om at møde så
mange mennesker som muligt, som
vil lytte til de budskaber, forbundet
har, og det arbejde vi gør. Derfor
havde Dansk Handicap Forbund
heller ikke i år nogen stand på Folkemødet. I stedet suser deltagerne
fra forbundet rundt til debatter og
uformelle møder med politikere og
nuværende og fremtidige samarbejdsparter.
Som noget nyt var forbundets arbejdsmarkedsprojektgruppe med på
Bornholm, og de brugte de fire dage
på at fortælle vidt og bredt om projektet, og dermed fik de markeret
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forbundet som en organisation, der
går nye veje for at få flere mennesker med bevægelseshandicap i job.

Deltager i debatter
Inger Steen Møller var med som repræsentant for Social- og Arbejdsmarkedspolitisk Udvalg, og hun
holdt blandt andet en tale på den
åbne debatscene Speakers Corner
om de udfordringer, der er med
reformen af kontanthjælpssystemet. Susanne Olsen fulgte trop på
scenen med en opfordring til politikerne om at gå ind i de kommende
forhandlinger om en ny servicelov
med åbent sind og lydhørhed overfor handicaporganisationerne.
Begge taler kan høres i deres
fulde længde på forbundets hjemmeside.
Inger Steen Møller var desuden
repræsenteret i en debat hos
Dansk Erhverv, hvor et muligt parløb blev blotlagt.
Også næstformand i Forældre-

kredsen Gitte R. R. Nielsen var med,
og sammen med landsformanden
deltog hun i debatter om familier
med børn med handicap og de udfordringer, de oplever i hverdagen.

At blive set og hørt
Alle disse ting lagt sammen var
med til at gøre Dansk Handicap
Forbunds deltagelse på Folkemødet en succes, som det også
har været de tidligere år. Og for
landsformand Susanne Olsen er
der ingen tvivl om, at et Folkemøde
som det i Allinge på Bornholm er
nødvendigt at være med på, når
man er en organisation som Dansk
Handicap Forbund.
”Folkemødet er en unik mulighed
for os til at blive hørt og møde nogle af de mennesker, vi til dagligt arbejder og kæmper sammen med og
imod – i en mere uformel ramme,
som kan kaste nye og spændende
alliancer af sig,” fortæller Susanne
Olsen. n

JENS BOUETS KLUMME

OPBYGNING AF PROJEKTORGANISATIONEN
Noget af det, vi har været dygtige
til i mere end 25 år, er håndteringen af projekter. Vores Ulandsafdeling har brilleret med gennemførelse af såvel projekter og programmer mange steder globalt,
og vi er fortsat repræsenteret på
tre kontinenter uden for Europa.
Så det var ikke vanskeligt tilbage i 2014 at se, hvor
der lå et nyt forretningsben til organisationen Dansk
Handicap Forbund. Nu skulle vi bare bygge en projektorganisation op med de kompetencer, der var nødvendige for at håndtere indenlandske projekter af en hvis
størrelse.
Forudsætningen for at bygge en projektorganisation
er imidlertid, at man har nogle projekter og ved hvilke
ressourcer, de kræver. Vi startede meget beskedent
med, at vores daværende praktikant og studerende
Katrine Ibsen Larsen og jeg selv tog projektledelsen og
koordineringen suppleret af andre eksisterende ressourcer i organisationen.

Vi fik en platform at arbejde ud fra, og selvom vi også allierede os med eksterne kræfter, var dette afsættet for den projektorganisation, vi i dag har opbygget.
I dag har vi tre større projekter, der tager flere år at
gennemføre. Katrine har fået sin kandidateksamen og
er fastansat projektkoordinator, hvor hun sammen med
projektleder Nina Stokholm, netværkschef Kurt Holm
Nielsen og projektkoordinator Marianne Nissen er motoren for gennemførelsen af de mange projekter.
Alle de projekter, vi ansøger, udvikler selv eller bliver
bedt om at gennemføre, vælges ud fra, om de passer til
de mærkesager, som vi gerne vil være kendt for.
Vi sikrer også, at vores udvalg og de udvalgsaktive
inddrages i forhold til typen af projekt. Vi bruger derfor
meget tid på også at være selektive i valg af projekter, ligesom vi løbende sikrer en koordination mellem
projekterne, så alle ved, hvad alle laver. Vi glæder os
til i fremtiden at kunne synliggøre resultaterne fra alle
disse anstrengelser til alle vores medlemmer og til offentligheden, så alle kan se både medlemsværdien og
det samfundsmæssige bidrag.
Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

HVEM GÅR DU TIL, NÅR DU SKAL HAVE

NY BIL ELLER NYT HJÆLPEMIDDEL?
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SPORT

Af Mads Stampe

Elsassfonden udligner forskelsbehandling ved PL

D

EN PRIVATE FOND Elsassfonden træder til, og
fordobler præmiesummen for danske para-atleter, så OL-atleter og para-atleter kan se frem til
samme beløb, når medaljen er i hus.
Tilbage i juni måned måtte Team Danmark lægge ører
til en kritik fra den danske para-atlet Daniel Wagner, der
er verdensmester i længdespring. Han kritiserede Team
Danmark for kun at give det halve i medaljebonus, når
en atlet fik en medalje Paralympics i forhold til en atlet,
der fik medalje ved OL.

Han mente, at der var tale om unødvendig forskelsbehandling. Hans kritik blev dog afvist af Team Danmark,
som med opbakning fra Dansk Idrætsforbund ikke mente, at man kan sammenligne OL og Paralympics, hvorfor
en ændring af bonussatserne ikke ville blive ændret.
Hos den private fond Elsassfonden var man dog af en
anden opfattelse, og derfor blev det besluttet, at man
ville supplere satserne op, så alle atleter får det samme,
når de får en medalje ved OL og Paralympics. n

Udlejning og opførelse af handicap-sommerhuse
- ved Bork Havn ved Ringkøbing Fjord og tæt ved Vesterhavet
Huset er 120 m2 med 9 sovepladser:
· 3 soveværelser
· 2 toiletter med spabad,
· køkken, stue, entre
· Stor træterrasse
· gulvvarme og brændeovn
· internet og stor tv-pakke
· handicap-egnet
· motionscykel til handicappede
Følgende muligheder for oplevelser:
· Lystfiskeri Skjern Å
· Vikingeby
· Bork havn festival
· Skjern Å Naturreservat
... og mange andre oplevelser

Fiskers Huse ApS

Udlejning
af sommerhus
fra 4.850,- til
9.500,pr uge

Agervej 6 · 7300 Jelling · tlf. 24400547 · darius0401@icloud.com

Fiskers Huse ApS opfører sommerhuse velegnet til handicappet. Kom også og se vores udstillings hus ved Bork havn.
Topisoleret sommerhus med luft til vand varmepumpe. 120 m2 hus til 1.750.000,-
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FIND DHF PÅ NETTET: www.danskhandicapforbund.dk
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du
på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse:

dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand:

susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice
Politisk konsulent:

dhf@danskhandicapforbund.dk
konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:

social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt:

bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder:

mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet:

uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen:

fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

▼

Amputationskredsen:

info@ryk.dk
ak@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

ASSENS
Tirsdag den 20. september kl. 19.00: Musikaften. Der vil
blive uddelt sanghæfter. Muligvis får vi besøg af et
orkester, men det er endnu ikke fastlagt. Øl, vand, kaffe
og brød kan købes.
Tirsdag den 18. oktober kl. 17.45 i Korsvangscenteret i
Assens: Bowling med spisning. Pris kr. 150. Inklusiv dessert
eller kaffe. Drikkevarer for egen regning. Bindende tilmelding senest den 15. 9.
Tirsdag den 29. november kl. 19.00: Juledekorationer og
juleklip. Vi sørger for ler, gran og lidt pynt. Øl, vand, kaffe
og æbleskiver kan købes.
Tirsdag den 13. december kl. 18.00: Julefrokost med
banko. Pris og seneste tilmelding endnu ikke fastsat. Kommer i lokalblad nr. 4.
Arrangementer foregår på Stadionvej 10 i Assens, med
mindre andet er nævnt. Tilmelding skal ske til Britta Bentin,
tlf. 40 25 67 22.

BORNHOLM
Lørdag den 17. september kl. 12.30-16.00 i Sagahuset,
Rønne: Høstfest. Der serveres to retter mad samt kaffe og

småkager. Musik v. Thomas Nyboe. Lotteri sælges. Tilmelding senest den 14. 9.
Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 / 20 41
43 04 mellem kl. 10 og 13.

FREDERIKSHAVN/SÆBY
Torsdage den 6. og 20. oktober, 3. og 17. november samt
1. december: Bankospil.
Lørdag den 5. november kl. 18.00-22.30: Grønlangkålsfest. Menu: Sild m/ karrysalat, grønlangkål eller hvidkål m/
hamburgerryg, medister og flæsk samt risalamande med kirsebærsovs og kaffe med småkager. Derefter musik og dans.
Pris kr. 100 for medlemmer og kr. 125 for ikke-medlemmer.
Sidste tilmelding den 26. 10 til Jensy, tlf. 20 62 93 00 eller
Inger, tlf. 51 57 06 38.

FREDERIKSSUND/HALSNÆS
Onsdag den 5. oktober kl 18.30-22.00: Spilaften og fællessang. Vi spiller gamle bræt- og kortspil. Der vil være
boller, kaffe og te. Der vil også være lotteri. Husk pakke.
Tilmelding senest den 3. 10.
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Onsdag den 2. november kl. 18.30-22.00: Bankospil. Der
vil være boller, kaffe og te. Husk lille pakke til lotteri. En
plade koster kr. 10. Husk bankobrikker. Tilmelding senest
den 31. 10. Der vil være mulighed for at tilmelde sig julefesten i december, så husk kontanter.
Lørdag den 3. december kl. 13.00-17.00: Julefest. Julemiddag består af flæskesteg og risalamande. Et lille børnekor kommer og synger julen ind sammen med os. Præst
Jane Ståhl læser julehistorier op. Pris kr. 175 for medlemmer, kr. 250 for ikke-medlemmer. Der vil være julesmåkager
og -guf, kaffe og te. Tilmelding senest den 28. 11.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Anne Marie, tlf.
26 18 38 46 (efter kl. 17) eller Erling, tlf. 25 12 69 87. Husk
at oplyse, hvis der er specielle hensyn, der skal tages.

HADERSLEV
Tirsdage den 4. og 18. oktober og 1., 15. og 29. november: Lotto.
Tirsdag den 11. oktober: Jonas Thygesen Borgerservice.
Tirsdag den 25. oktober: De glade pensionister.
Tirsdag den 8. november: Erindringer og beskæftigelse /v
Hartvig Schøn.
Tirsdag den 22. november: Advent ved Grethe Bosack.
Tirsdag den 6. december: Bjællerne.
Fredag den 9. december kl. 17.00 på Hotel Norden: Julefrokost. Musik ved Eddie Carstensen.
Alle aftner afholdes på Hiort Lorenzens Center, Hiort Lorenzens vej 67, 6100 Haderslev fra kl. 19.00-21.30, med
mindre andet er nævnt. Kørsel inden for bygrænsen kr. 30.
Skal du have kørsel, ring på tlf. 60 62 59 13 tirsdag mellem
16 og 17. Alle aftner er inkl. kaffe og brød kr. 25. Entre for
ikke-medlemmer kr. 40.

HOLBÆK
Tirsdag den 6. december kl. 18.00-22.00 i Vommevad forsamlingshus: Julefest. Julemiddag med risalamande og mandelgave til dessert. Efter middagen vil der være kaffe, lotteri, gaver og dans om juletræet. Under hele arrangementet
vil husorkesteret spille julemusik. Pris kr. 250. Drikkevarer
for egen regning. Tilmelding til Henny, tlf. 23 98 93 09 eller
på mail: hennycamilla@icloud.com senest den 25. 11.

HORSENS
Torsdag den 6. oktober kl. 18.00: Fællesspisning og pakkespil.
Torsdag den 3. november kl. 18.00: Fællesspisning: Mortens and.
Torsdag den 17. november kl. 19.00: Gløgg, æbleskiver
og banko.
Torsdag den 1. december kl. 17.00: Julefrokost.
De aftner, hvor der er spisning, medbringer man selv drikkevarer. Arrangementer foregår på Sundtoppen, Langmarksvej 86, Horsens, med mindre andet er nævnt.
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KORSØR-SKÆLSKØR
Mandag den 26. september kl. 17.30-21.30: Medlemsaften. Der serveres en menu bestående af krebinetter med
kartofler, blomkål, gulerødder og smørsovs. Kaffe og te
og æblekage til dessert. Der vil være bankospil om pengepræmier. Pris kr. 100 + evt. transport kr. 60. Tilmelding
senest den 18. 9.
Søndag den 30. oktober kl. 14.30-17.30: Tur med liftbus
til Tjæreby Revyen. Der vil være et stort kagebord med kaffe og te. Vin, øl og vand kan købes. Pris for revy, kagebord
og transport kr. 250. Sidste tilmelding den 24. 10.
Mandag den 7. november kl. 18.00-21.30: Medlemsaften.
Der serveres mørbradgryde, bagt kartoffelmos samt grøntsager. Senere kage og te. Film fra Polen samt salg af lotteri
med kontante præmier. Pris kr. 110 + evt. transport kr. 60.
Sidste tilmelding den 30. 10.
Fredag den 9. december kl. 17.00-21.30: Julefest. Menu:
Flæskesteg med tilbehør samt risalamande. Kaffe, te, småkager og knas. Luciaoptog og musik v/ Brobyspillemændene. Julelotteri med mange fine præmier. Pris kr. 200 + kr.
60 for evt. transport. Sidste tilmelding den 1. 12.
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.

MIDT-VEST
Torsdage den 20. oktober og 17. november kl. 18.0021.30: Banko.
Lørdag den 29. oktober kl. 10.00-21.30 med afgang fra
Bytoften 73: Indkøbstur til Tyskland. Kaffe og rundstykker på vejen ned og aftensmad inden afgang fra Tyskland.
Shoppestedet bliver offentliggjort på et senere tidspunkt.
Pris for medlemmer kr. 450, kr. 225 for hjælper/ledsager, kr.
550 for ikke-medlemmer. Tilmelding senest den 3. 10.
Lørdag den 19. november: Julefrokost/stiftelsesfest.
Menu og sted er endnu ikke fastlagt. Pris kr. 225 for medlemmer, kr. 125 for hjælper/ledsager. Sidste tilmelding den
24. 10.
Lørdag den 10. december kl. 14.00-17.00: Klippe og klister samt æbleskiver og gløgg. Sidste tilmelding den 28.
11.
Arrangementer afholdes på Teglvænget 107D, med mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer skal ske
til Edvard eller Jeanette på Bytoften 73 fra kl. 15-16.

ODENSE
Torsdag den 6. oktober kl. 18.00-21.45: Alles fødselsdag.
Vi hygger med musik, hjemmebagte boller og lagkage.
Torsdag den 3. november kl. 18.00-21.45: Bankospil.
Søndag den 4. december kl. 12.30-17.30 i Hjallese forsamlingshus: Julefrokost. Pris kr. 200. Inkl. 1 øl eller vand
samt 1 snaps.
Tilmelding skal ske dagen før et arrangement til Susanne

og Jørn, tlf. 61 34 35 75 / 30 13 85 95, eller Annette, tlf. 30
25 22 71. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et handicap
og bor i Odense Kommune. Egenbetaling er kr. 43 tur/retur.

ODSHERRED
Tirsdag den 20. september kl. 16.00-20.00 på Højby Sø,
Ellingebjergvej 1, Højby: Oplæg om retssikkerhed og handicap. Oplæg ved Maria Holsaae (DH), Mogens Wiederholt
(Spastikerforeningen) og Jeppe Kerckhoffs (Dansk Handicap Forbund). Detaljeret program fås ved henvendelse
til Lena. Pris kr. 100, som dækker smørrebrød, kaffe og
te. Drikkevarer for egen regning. Tag selv hjælper med,
hvis du har brug for hjælp. Hjælpere for DHF Odsherreds
medlemmer deltager gratis. Alle er velkomne. Indbudte er
politikere, sagsbehandlere, handicaporganisationer, Handicapråd i region Sjælland m.fl. Tilmelding senest den 1. 9.
Alle tilmeldinger skal ske til Lena, tlf. 59 65 95 86, e-mail:
lena.nielsen@c.dk eller Peter, tlf. 59 93 12 34, e-mail: ptl@
nyka.dk med mindre andet er nævnt.

RØDOVRE
Tirsdag den 4. oktober kl. 10.00-17.00: Løvfaldstur til
Fugleberg Kro. Pris kr. 200. Kun for medlemmer.

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.

SKIVE-VIBORG
Tirsdag den 16. september kl. 18.00 på Bowl ’n Fun, Sdr.
Boulevard 13, Skive: Bowling. Der bowles fra kl. 18-19,
derefter spisning. Pris kr. 200 for medlemmer, ikke-medlemmer kr. 225. Børn pris kr. 75. Prisen er inkl. bowling og
spisning. Drikkevarer for egen regning. Tilmelding senest
den 23. 8.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Lis Mortensen, tlf.
24 82 56 31, med mindre andet er nævnt.

SLAGELSE/SORØ
Mandag den 3. oktober kl. 18.00: Foredrag/underholdning
med luksusvagabonden Lis Ingemann. Der vil være spisning, i pausen er der kaffe, te og småkager. Pris kr. 60.
Mandag den 7. november: Bankospil med spisning. Pris
kr. 45.

Torsdage den 27. oktober og 17. november kl. 19.0022.00: Bankospil. Alle er velkomne.

Tirsdag den 29. november kl. 13.00-18.00 i Slotsbjergby
forsamlingshus: Afdelingens 60 års jubilæumsfest. Der
serveres tre-retters menu, og Johnny Hansen kommer og
spiller. Pris kr. 150.

Fredag den 9. december: Julefest. Pris kr. 200. Kun for
medlemmer.

Mandag den 5. december: Julehygge med gløgg og æbleskiver.

Alle arrangementer foregår på Ørbygård, med mindre andet er nævnt.

Bindende til- og afmelding skal altid ske til Aase, tlf. 26
21 70 02 eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

SKAGEN

STEVNS-FAXE

Mandage den 19. og 26. september, 3., 17., 24. og 31.
oktober, 7., 14., 21. og 28. november og 5. december kl.
14.00-16.30: Mandagsklub.

Søndag den 18. september kl. 12.30-15.30 på Bredgade 1,
4600 Hårlev: Høstfest. Programmet er endnu ikke fastlagt,
men der arbejdes på det. Tag gerne en gæst med.

Torsdage den 22. september, 8. og 27. oktober, 10. november og 1. december kl. 19.00-22.00: Bankospil.

Søndag den 9. oktober kl. 09.00-17.00 med start fra
Stevnshøj kantinen, Bjælkerupvej 99: Tur til samlermuseet
i Stege. Vi spiser frokost i Thorsvang og drikker kaffe på vej
hjem. Pris kr. 250. Tilmelding senest den 30. 9. Sørg selv
for flextrafik.

Torsdage den 29. september og 24. november kl. 19.3023.00: Danseaften. Pris kr. 70.
Fredag den 14. oktober kl. 18.00-22.00: Stuvet hvidkål,
flæsk og medister, dessert, kaffe, småkager og musik. Pris
kr. 70 for medlemmer. Kr. 150 for ikke-medlemmer.
Søndag den 16. oktober kl. 10.00-16.00: Loppemarked.
Der kommer 11 loppesælgere, som har lejet sig ind og sælger forskellige ting.
Lørdag og søndag den 19. og 20. november kl. 10.0016.00 (lørdag) og 10.00-15.00 (søndag): Juletombola.
Tirsdag den 22. november kl. 14.00-16.00: Damernes butik kommer og viser tøjkollektionen frem. Kaffe og kage kan
købes for kr. 20.
Fredag den 9. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning.
Der serveres sild, grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister,
leverpostej, dessert, kaffe og småkager. Der spilles også
musik. Pris kr. 70. Ikke-medlemmer kr. 150.
Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med

Torsdag den 1. december: Julehygge med De Glade Sangere.
Al tilmelding skal ske til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33
eller Inge Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17 eller på mail: ilpibstevns@gmail.com.

VESTEGNEN
Lørdag den 8. oktober kl. 13.00-19.00 i Avedøre Kirke:
Høstfest. Pris for medlemmer kr. 200. Dækker to-retters
menu og en genstand. Tilmelding senest den 28. 9.
Onsdag den 2. november kl. 18.30-22.00 i Kærbo: Mortensbanko. Pris kr. 30. Hertil kommer bankoplader og kr. 15
for ekstraspil. Pris inkluderer kaffe, te og brød. Tilmelding
senest den 26. 10.
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Tilmelding til arrangementer skal ske til Axel, tlf. 23 84 01
49 mandag, tirsdag el. onsdag mellem kl. 18 og 20.

FØLG MED I FORBUNDETS ARBEJDE,
NÅR HANDICAP-NYT ER PÅ VEJ

VORDINGBORG

Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og

Mandage den 19. og 26. september kl. 18.45: Banko. Dørene åbnes kl. 17.30, salget slutter kl. 18.30. Alle præmier
udbetales som kontanter, med mindre der vindes kaffe eller vin.

de lange deadlines gør, at der er meget af det arbejde, som forbundet gør, som ikke får plads på siderne
i bladet.
Alt det arbejde finder dog ofte vej til forbundets
hjemmeside og nyhedsbrevet. Det kan du følge med
i og tilmelde dig under ’Nyheder’ på hjemmesiden.
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Amputationskredsen

Facebookside på www.facebook.com/
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Kurve fra Ghana
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Vi glæder os til at se dig.

EDSSPIL

Amputationskredsen
Dansk Handikap Forbund

LET

Nyt fra Amputationskredsen

”Begrænsningerne sidder i hovedet”, sådan lød en
overskrift på Fyens.dk, da 600 vandrere havde udfordret sig selv på tre dags-etaper på i alt 75 km på den
Skt. Knudsborg

Vi håber, mange af vores medlemmer vil være med
på en lytter de to eftermiddage.
Søndag den 20. november bliver der mulighed for at

sydfynske kyst, de fleste på gåben, en lille flok på

opleve det fantastiske Vandhalla, Egmont Højskolens

proteser og i Lars’ tilfælde på krykker. Lars Lauridsen

vandland (for egen regning), spise frokost sammen og

var manden, der gennemførte Fjällräven Classic som

efter en lille pause ved stranden høre Lars’ foredrag

den eneste af de fire, der havde trænet til at deltage

og nyde en kop kaffe i Te-huset, det centrale samlings-

på proteseholdet.

punkt i Hou Søsportcenter.

Lars giver to foredrag for Amputationskredsens med-

Lørdag den 3. december på Valorevej 53 i Viby Sjæl-

lemmer: Søndag den 20. november i Jylland og lørdag

land, måske med mulighed for efter Lars’ foredrag at

den 3. december på Sjælland. Umiddelbart inden har

nyde et hyggeligt måltid og en svingom. Amputati-

han lige et par bjerge at bestige i Nepal.

onskredsens medlemmer får uddybende invitationer i

Siden Lars mistede det meste af det ene ben som
17-årig matros, har han fyldt mange eventyr og medaljer i rygsækken, bl.a. fra vandskiløb, havkajak og

efterårets Nyhedsbrev.
Er du amputeret, men får ikke AKs Nyhedsbreve, så
kontakt forbundet på 39 29 35 55.

bjergbestigning. Han har rundet de 60 og er still going
strong.
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Solveig Hansen

Vi servicerer hele Storkøbenhavn og Nordsjælland

Rene tæpper, møbler,
gardiner og klinker/fliser
Vi renser/vasker/behandler alle former for tæpper, møbler,
gardiner, læder samt klinker/fliser & fuger i Deres hjem!
Tæpperens/vask
• Væg/væg tæpper, ægte tæpper, Kelim, silke og uld.
• Funklende rene og tørre på 1-2 timer.
• Anvender kun mineraler, rent vand og kulsyre (bobler som i dansk vand).
• pH-neutral, fjerner ikke uldens naturlige olier.
• Varmeﬁkseret imprægnering - super effektiv
Møbelrens/vask
• Alle møbelstoffer kan renses.
• pH-neutral, skånsom og samtdig ekstremt effekivt.
• Klar til brug efter få timer.
• Beskyttende imprægnering.
Gardinrens
• Renses mens de hænger på gardinstangen.
• Snavs, støv og tobaksrøg fjernes hurtigt og effektivt.
• Garanti mod krymp og krøl.
Behandling af Lædermøbler
• Renser og giver læderet sin oprindelige lød og smidighed tilbage.
• Forhindrer udtørring og krakelering.
• Gør læderet mindre modtageligt for snavs
Klinker, fliser og fuger
• Flotte rene klinker og fliser
• Effektiv rens og imprægnering
• Slut med kedelige beskidte og bakteriefyldte fuger
• I køkken-alrum, bryggers, badeværelse, entré etc.

• Renser alle tæpper og møbler på stedet
• Forbløffende renseresultater
• Intet besvær med møbelﬂytning
• Gardiner skal ikke pilles ned
• Anbefales af bl.a. ege tæpper
• Fliser og fuger bliver ofte som nye
• Sæt Dem tilbage og nyd det

RING NU!
tlf. 48 14 44 21

20% rabat
til alle private! Gælder i denne og næste måned!

plus helt op til

33%

og aftal et gratis og
uforpligtende tilbud!

yderligere rabat via
Håndværkertilskud!

BYENS Chem-Dry har mere end 25 års erfaring. Chem-Dry er anerkendt i 50 lande og anbefales af de største tæppefabrikanter feks.
ege-tæpper tillige med møbelfabrikanter og garverier verden over.
BYENS Chem-Dry ApS er en selvstændig ejet og drevet virksomhed
under BYENS ApS. BYENS Chem-Dry servicerer Storkøbenhavn og
Nordsjælland (de tidl. København og Frederiksborg amter)
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ANNONCER

Sælges:
Trykaflastende madras
til én-mands seng
Privat er vi i den situation, at vi står med en næsten
ubrugt ”trykaflastende madras”, som nogen måske
har behov for at anskaffe sig til en ”billig penge”.
Madrassen er af typen NARROW AUTO LOGIC
200-DARTEX C komplet med elektronisk styring.
Madrassen er købt i sidste halvdel af 2015 for
mere end kr. 40.000,- men er næsten ubrugt, da
brugeren var indlagt af flere omgange indtil hendes
død i december.
Vi har tænkt os en pris på ca. kr. 15.000,- men hører gerne alternative bud fra interesserede.
Henvendelse kan ske på e-mail jens.thorsen@

Vidste du, at webshoppen
sælger fx regnslag
og hudplejeprodukter?
Gå ind på
www.danskhandicapforbund.dk

Lindebjerg Elcrosser/
Kabinescooter sælges
Lindebjerg Elcrosser/Kabinescooter, 2015. Rød. Kørt
40 km. På grund af pludseligt tab af synet kan den
desværre ikke benyttes længere. Der er lige udført
første års service, og der er stadig fortsat to års fabriksgaranti på den. For yderligere specifikationer se
mere på hjemmesiden: http://senior.lindebjerg.dk/
Kabinescooter/kabinescooter
Pris: kr. 35.000

tdcadsl.dk
Henvendelse: Jens Christiansen, tlf. 28 83 25 18.

INDKALDELSE TIL DANSK HANDICAP FORBUNDS
19. ORDINÆRE KONGRES 2016
Tid: Fredag den 21. – søndag den 23. oktober 2016

Sted: Egmont Højskolen / Hou Søsportcenter, Villavej 25, Hou, 8300 Odder
Dagsorden, jf. vedtægterne
1. Valg af dirigenter
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning fra hovedbestyrelsen
4. Årsregnskab 2014 og 2015
5. Fremtidigt arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
		 a. Landsformand
		 b. Næstformand
		 c. Hovedkasserer
		 d. 5 hovedbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter
8. Eventuelt
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Indsamling af krykstokke til mennesker
med handicap i Ghana

MEDLEM
DANSK

AF

HANDICAP

I Ghana uddeler de offentlige myndigheder ikke

FORBUND

krykstokke til mennesker, der har brug for det, og
disse mennesker må forsøge at klare sig med grene
eller simpelthen lade være med at komme omkring.
Der er derfor et ubeskrivelig behov for dette
hjælpemiddel blandt mennesker med handicap.

APRIL
NR. 2

2015

DHFs ulandssekretariat vil gerne gøre en indsats for
at hjælpe medlemmerne i vores partnerorganisation
i Ghana på dette punkt og lancerer derfor en indsamling af krykstokke, som skal sendes til Ghana.
Hvis der er nogle af Dansk Handicap Forbunds
medlemmer, der har krykstokke de vil bidrage med

2015
NR. 3 JUNI

NR. 1 FEBRUAR 2016

NR. 3 JUNI
2016
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til indsamlingen, må de meget gerne henvende sig
til os på email: nibus.dk@gmail.com. Krykstokkene
kan evt. også afleveres på hovedkontoret i Høje
Taastrup.
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KØB RETSSIK

Terræn-vogn til vand og strand
Medema A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - Tlf 70 10 17 55 - info@medema.com - www.medema.dk
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BRUG VISO

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

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 ekspertise 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.

Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk
DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende
og handicaporganisationer.

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

RÅDGIVNING
FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

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

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisidderhjælp eller lignende, står et team af kompetente medarbejdere - 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@danskhandicapforbund.dk.

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

✁
Kontingent 2016
Enlige
Ægtepar/Samboende

SÅDAN MELDER DU DIG IND

INDMELDINGSKORT

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

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

Gå på hjemmesiden

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du en indmeldingsblanket, som sendes direkte til sekretariatet fra hjemmesiden.
Det er nemt og hurtigt. Tryk på Bliv medlem og følg linket: http://danskhandicapforbund.dk/fakta/stoet_os/bliv_medlem/tilmeld_dig_her/

Navn:
Adresse:

Ring til os

Postnr./By

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

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.

Oplys desuden, om du har et handicap, og om du ønsker at blive
medlem af en af forbundets fire specialkredse.
	Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:

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

Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)
RYK (rygmarvsskadede)
	
Amputationskredsen
				

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

✁

(underskrift af det nye medlem)

310 kr.
465 kr.

KONGRES

Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs

Et styrket forbund
– men strid modvind
for mennesker med handicap

2016 er kongresår og vigtige ting, der omhandler fremtiden, skal diskuteres
I oktober mødes forbundet til en
kongres, hvor kursen i Dansk Handicap Forbund for de kommende to
år skal udstikkes. Vi kan glæde os
over, at vi som organisation er styrket og i fremgang. Det er der brug
for i en tid, hvor der politisk er lagt
et enormt pres på medlemmernes
grundlæggende rettigheder.

Et styrket forbund
I de senere år er det blevet markant
sværere at drive interesseorganisation i Danmark. Der er mange, som
søger midler. De traditionelle muligheder for indtægter bliver færre år
for år. Derfor skal vi være dygtigere
end nogensinde til at finde nye veje
og metoder, og det kræver konstant
udvikling og omstilling af vores daglige arbejde. En fokuseret indsats
i de sidste to år betyder, at vi kan
se fremad, mens vores aktiviteter
udvides, og vi oplever en medlemstilgang. Kongressen vil derfor også
i år bære præg af den fortsatte udviklings- og omstillingsproces. For
eksempel skal vi have fornyet vores
strategiplan ”Ind til kernen”, som
har været gældende fra 2012-2016.
Det går grundlæggende godt for
forbundet, og det er positivt, for
det baner vejen for, at vi kan sætte
endnu mere kraft på vores politiske
og medlemsrettede arbejde.

Strid modvind
Vi skal bruge vores styrke til at
holde fast i de grundlæggende ret-

tigheder, som betyder, at vi kan leve
en hverdag som alle andre. Vi oplever desværre, at førtidspensions- og
fleksjobreformen har medført et absurd pensionscirkus, hvor medlemmer strander uafklaret i uendelige
forløb, og hvor førtidspension synes
nærmest uopnåelig.
Revisionen af serviceloven er en
anden central udfordring, som ser
ud til at lægge pres på den individuelle vurdering, og som ser ud til
indskrænke borgernes klageadgang.
Endelig ser vi, hvordan forringelser af lokale serviceniveauer mange
steder i landet indskrænker den
enkeltes mulighed for hjælp. Samtidig er der fortsat store udfordringer
med både den fysiske tilgængelighed og på transportområdet. Her
venter der også udfordringer ikke
mindst i forhold til det kommende
bygningsreglement og begrænsninger i kørselsordningerne.

Nødvendigt med indsats
på flere niveauer
Når kongressen skal udstikke kursen
for de kommende to år, skal der
tages stilling til vores indsats på
flere niveauer. Udover det fortsatte
arbejde med at udvikle forbundet
organisatorisk skal der tages stilling
til indsatser, som kan bringe os nærmere vores mål om et liv med lige
muligheder.
Nationalt skal vi videre af et spor,
hvor vi skal arbejde for at bevare
de grundlæggende rettigheder i fx

serviceloven, og vi skal have fornyet
fokus på de handicappolitiske principper og handicapkonventionen,
som blandt mange politikere og
myndighedspersoner er gledet ud i
glemslen.
Men vi må være strategiske og
finde veje til at begrænse krigsretorikken og i stedet få parterne til at
anerkende det fælles ansvar. Man
kan ikke udpege en enkelt skurk
på dette område fx kommunerne,
for det er et fælles samfundsanliggende, som omfatter både landspolitikere, kommuner, erhvervsliv
og organisationer. Samtidig må
vi forholde os til, hvordan vi med
begrænsede midler bedst muligt
sikrer støtte til de enkelte medlemmer, som oplever problemer i deres
sager.
Lokalt skal vores dygtige tillidsvalgte fortsætte arbejdet for at sikre
de bedst mulige vilkår i de enkelte
kommuner, for det er i kommunalbestyrelserne, at de fleste afgørende beslutninger tages. Vi skal derfor
finde veje til at styrke netværket og
dele den viden og erfaring, som høstes i de enkelte lokalafdelinger.
Endelig ønsker vi et stort fokus
på at få styrket det kæmpe arbejde,
som lokalafdelingerne og specialkredsene gør for enkeltpersoner,
der har brug for et socialt fællesskab med plads til forskellighed og
med en støttende indsats menneske
til menneske. n
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Af Michael Pedersen

Vigtige begreber i en svær

R

RELATIONEN MELLEM EN
professionel i social- og
sundhedssektoren og den
enkelte borger eller klient
er en relation, som de fleste vil
opfatte som ulige eller sagt med et
andet ord: asymmetrisk. Det er kendetegnende for den asymmetriske
relation, at der er et magtforhold,
som der ikke er i en symmetrisk
relation som familiemedlemmer eller venner og kollegaer. Det er også
kendetegnende, at den asymmetriske relation, når den er i social- og
sundhedssektoren, er professionel.
Det betyder, at den ene får løn
for at indgå i relationen. Nogle vil
derfor hævde, at det er en relation
uden følelser.
Det er lige præcis relationen
mellem den professionelle og borgeren eller klienten, som bogen
”Menneskenære grundbegreber - i
social- og sundhedsprofessionerne”
tager fat på. I modsætning til tankegangen ovenfor hævder bogen,
at der mellem socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og deres
klienter, borgere og beboere altid
vil være andet og mere på spil, end
de regler og opgaver, den ansatte
er ansat til at udføre. Der er grundlæggende begreber, som spiller ind
på sagsbehandlingen, omsorgen og
det forløb, de to gennemgår sammen. Det er begreber, som bliver
fremtrædende i selve mødet, og
derfor bør den professionelle være
bevidst om, hvordan grundbegreberne spiller ind på netop deres
møde med den enkelte borger.

Logisk opbygning
Hvert af de 12 kapitler i bogen
30 • HANDICAP NYT 4 - 2016

behandler et grundbegreb. Selve
bogen er opdelt i to hovedkapitler.
Det første hovedkapitel handler
efter bogens forfatter om begreber,
som ligger hos den professionelle
selv. Det er begreber, som har indflydelse på den professionelles tilgang til den person, der skal have
hjælp.
Kapitlerne i den første del af bogen behandler blandt andet begreberne omsorg, kontakt, empati og
barmhjertighed.
Bogens andet hovedkapitel
handler derimod om begreber,
som knytter sig til borgeren. Det
er begreber eller værdier, som den
professionelle kan se hos borgeren
og bruge i arbejdet med borgeren.
Begreberne her er blandt andet
mening, værdighed, frihed og taknemmelighed.
Det er bogens ærinde, at når den
professionelle er opmærksom på,
at begreberne er i spil i mødet med
borgeren, så kan de bruges til at
skabe bedre resultater. Det kan de,
fordi det, der bringes i spil, er med
til at korrigere relationen mellem
de to.
Et af eksemplerne fra bogens kapitel om kontakt er en sagsbehandler på et jobcenter, som fortæller,
at det påvirker hende meget, at
borgeren, en kvinde, har valgt at
have sin mand med til samtale.
Hun får det råd, at hun skal prøve
at rumme mandens tilstedeværelse
ved at inkludere ham i samtalen.
Da det lykkes for hende, oplever
hun situationen langt mindre problematisk. Hun får en bedre kontakt til kvinden.

Godt underbygget
Alle kapitler indledes med en teoretisk gennemgang af begreberne.
Her inddrager forfatterne vidt
forskellige tænkere, filosoffer, psykologiske teorier og samfundsmæssige analyser. Det virker godt, for
det giver en ballast for at forstå det
enkelte begreb. Nogle gange inddrages flere tænkere. Det gælder
eksempelvis i kapitlet om frihed,
hvor man både ser på den liberale
tankegang om frihed ved at gennemgå John Stuart Mills tankegang,
om at mennesket kun er frit, når
staten blander sig mindst muligt i
deres liv. Vi møder også den kommunistiske tankegang repræsenteret ved Karl Marx, som mener, at
menneskets ufrihed netop ligger i
samfundsstrukturen.
Andre kapitler koncentrerer sig
mere eller mindre om en tænker.
Det gælder kapitlet om værdighed,
som gennemgår Immanuel Kants
tankegang om menneskets iboende
værdi og det kategoriske imperativ.
Det handler om, at Kant mener, at
mennesket ved hjælp af fornuft
kan komme frem til den almengyldige etiske norm, at man etisk kun
kan godtage en adfærd, hvis man
mener, at den kan være almengyldig, altså gældende for alle mennesker. Det er to eksempler blot for at
vise, at bogen forsøger at definere
begreberne på en filosofisk måde,
og det lykkes i høj grad.
Den anden side af bogens måde
at underbygge sine pointer på, er
inddragelse af eksempler. Her er
både tale om interviews med medarbejdere i den sociale- og sundhedsfaglige verden med inddragel-

relation
se af film og anden dokumentation.
som har det tilfælles, at de viser,
hvordan begreberne kan bruges i
en relation mellem professionelle
og borgere.

Mangler

”Menneskenære begreber – i social- og sundhedsprofessionerne”.
Forfattere: Jan Brødslev Olsen og
Gitte Duus (red.). Sider: 268.
Forlag: Samfundslitteratur.

Jan Brødslev Olsen
og Gitte Duus (red.)

Jan Brødslev Olsen
og Gitte Duus (red.
)
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måder. Men der er en ting, som
springer i øjnene. Bogen medtager
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i på begge sider af den professionelle relation. Det gør bogen værd
at læse, også som borger, der gerne
vil forstå, hvad der af og til er på
spil mellem den professionelle og
amfundslitterat borgeren selv. Hvordan kan det væur.dk
re, at den professionelle forsøger at
virke forstående, selvom jeg får et
afslag? Kan jeg selv være med til at
gøre mødet værdigt for begge parter ved at bringe nogle af begreberne i spil? Er begge parter i den
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RÅDGIVNING

Af Jeppe Kerckhoffs Foto: Colourbox

Sagerne vundet
Dansk Handicap Forbunds rådgivning hjælper medlemmerne, når deres sager med
kommuner går i hårdknude, og de ikke får den støtte og hjælp, som de har krav på efter
loven. To medlemmer får nu dækket deres merudgifter, noget de først fik afslag på, og
et medlem har bevaret sin BPA-ordning ubeskåret

Borgmesterhenvendelse satte gang
i genvurdering
Et medlem fik i starten af 2015 afslag på dækning af
merudgifter, da udgifterne ifølge kommunen lå under
bagatelgrænsen.
Afgørelsen, som afviste udgifter til håndsrækninger i
hjemmet og dækning af dyrere bilforsikring, blev påklaget, og Ankestyrelsen hjemviste den til fornyet behandling i kommunen.
Fem måneder efter hjemvisningen var sagen fortsat
ikke genvurderet, og medlemmet stod helt uden dæk32 • HANDICAP NYT 4 - 2016

ning af merudgifter. Sagen trak trods gentagne henvendelser i langdrag.
Dansk Handicap Forbund valgte herefter at hjælpe
med en henvendelse til borgmesteren i den pågældende kommune med det resultat, at sagen hurtigt
blev genvurderet. Medlemmet har nu fået dækket merudgifter med tilbagevirkende kraft for perioden på 16
måneder, hvor medlemmet havde været berettiget til
merudgiftsdækning, og der udbetales fremadrettet løbende merudgifter hver måned.
Bagatelgrænsen i loven er i 2016 sat til 6.288 kr.

Merudgifter bevilget med
tilbagevirkende kraft
Et medlem havde søgt om dækning af merudgifter efter
servicelovens § 100 og tilbage i 2014 blev det vurderet, at medlemmet ikke var en del af personkredsen,
som den er beskrevet i loven. Dansk Handicap Forbund
har hjulpet med klagesagen, som desværre har trukket
ud i meget lang tid. Først har der kørt en klagesag, hvor
kommunen efter en hjemvisning anerkendte, at medlemmet er en del af personkredsen, men kommunen
vurderede, at medlemmets udgifter faldt under den
såkaldte bagatelgrænse, og dermed kunne der alligevel
ikke udbetales merudgifter.
Medlemmet påklagede også denne afgørelse, og
sagen er nu faldet ud til medlemmets fordel, idet en
række udgifter til håndsrækninger efter en konkret og
individuel vurdering ville kunne medtages i regnskabet. Der var tale om udgifter til snerydning, rensning af
tagrender og klipning af hæk. Medlemmet har nu fået
bevilget merudgifter med tilbagevirkende kraft, så der
udbetales for 2014 og 2015, og fra 2016 udbetales løbende merudgifter.

Nedskæring af BPA-ordning blev stoppet

FORVEKSLING AF
RÅDGIVNINGSTILBUD
– PRÆCISERING
Dansk Handicap Forbund har gennem længere tid oplevet en del forvirring omkring
et specifikt rådgivningstilbud. Nogle medlemmer og myndigheder har fået den opfattelse, at tilbuddet, som går under navnet
DHF-R (Dansk Handicap Fælles-Rådgivning),
skulle være en del af forbundet.
Vi skal kraftigt understrege, at DHF-R
IKKE er en del af forbundet eller Midtvest
afdeling, og at vi IKKE har noget samarbejde
med dem. Deres arbejdsmetoder er ikke
forenelige med forbundets linje og værdier.
Medlemmer i Dansk Handicap Forbund,
som søger rådgivning og / eller bisidderhjælp, opfordres til at kontakte Dansk
Handicap Forbund på 39 29 35 55 eller
social@danskhandicapforbund.dk.

Et medlem rettede henvendelse til Dansk Handicap Forbunds rådgivning, fordi hun havde fået nedsat sin BPAordning med 66 timer pr. uge til ledsagelse og aktiviteter ud af huset. Timerne er afgørende for, at medlemmet på trods af sin funktionsnedsættelse har mulighed
for at have et aktivt liv uden for eget hjem. Medlemmet
havde og ønsker fortsat at føre en aktiv tilværelse og et
socialt liv med hyppig kontakt til familie og venner og
deltagelse i aktiviteter, træning og sport - både på hverdagsaftner og i weekenden.
Dansk Handicap Forbunds rådgivning har hjulpet
medlemmet i sagen, hvor der blev argumenteret for, at
timerne er afgørende for at løse medlemmets behov,
og at afgørelsen fra kommunen manglede en tydelig
begrundelse for, hvorfor behovet pludselig skulle være
faldet så drastisk.
Som vi tidligere har beskrevet her i Handicap-nyt, så
gælder der en skærpet begrundelsespligt, når en kommune standser eller begrænser hjælp til en borger.
Resultatet blev, at Ankestyrelsen ændrede afgørelsen,
og kommunen blev pålagt at genetablere den hjælp,
som medlemmet tidligere havde modtaget. n
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PORTRÆT H

Tekst og foto af Mads Stampe

Musiker,
foredragsholder
og rollemodel
33-årige Jonas Poss Pedersen har CP, bor i et botilbud, og han er
ikke bange for at gå forrest. Det har han gjort hele sit liv, og en
rejse ind i ham selv har gjort ham mere bevidst om, hvem han er,
og hvad han kan tilbyde andre

D

EN ENE DAG spiller han musik sammen med
sin makker Claus i duoen Moffe og Magneten, den næste spiller han med i Daghøjskolen under Handicap Center i Roskilde Kommunes årlige revy. Han har også været med til at arrangere speeddating for mennesker med fysisk handicap.
Jonas Poss Pedersen involverer sig i sine omgivelser
og går gerne forrest i alle dele af tilværelsen.
Han gør det, fordi han ikke kan andet, og det er ikke
altid, han selv er klar over det. Han kaster sig blot ud
i de ting, som han har lyst til, og på den måde får han
den opmærksomhed fra sine omgivelser, som rollemodeller får.
Som barn gik han i en såkaldt almindelig folkeskoleklasse, hvor han var den eneste af 28 elever, der havde
34 • HANDICAP NYT 4 - 2016

et handicap. Han har cerebral parese. Senere skiftede
han til en folkeskole, hvor der gik andre elever med fysiske handicap. Her oplevede han for første gang, hvordan andre elever med handicap så op til ham, måske
fordi han kunne gå og havde sit sprog til at udtrykke
sig med.
”Det er klart, jeg har mine udfordringer og mine bekymringer, men mit forholdsvist milde handicap har
måske gjort, at jeg har kunnet været et forbillede for
mange af de elever på skolen, som sad i kørestol,” fortæller Jonas i et interview med Handicap-nyt.

Den bedste beslutning – trods usikkerhed
Tankerne omkring hans rolle som forbillede er dog
først kommet de senere år. Det var ikke noget, han hav-

mig selv. Tro på, at det er godt nok, det man siger. Det
lyder mærkeligt, når jeg siger det, men når jeg er tryg
i forskellige sammenhænge, kan jeg sagtens tale osv.,
men så snart jeg er steder, hvor jeg ikke kender mennesker, har jeg været meget stille, og jeg turde ikke
rigtig sige noget i de sammenhænge. Jeg troede ikke
rigtig på, at nogle ville lytte,” konstaterer Jonas, som
var en del af uddannelsen til rollemodel hos SUMH i
2012.
”Følelsen af en form for usikkerhed har jeg haft i
mange år, men jeg har lært, at sige ’fuck det’ og tro på
mig selv, og tro på, at det er godt nok. Det har uddannelsen hjulpet mig med. Jeg er blevet bedre til at se
på mig selv, og hvad kan jeg byde ind med, og tro på at
det er godt nok.”

Vil stå forrest og nedbryde fordomme

de tænkt over, indtil han en dag, hvor en af underviserne på Daghøjskolen i Roskilde gjorde ham opmærksom
på en uddannelse, som SUMH – Sammenslutningen af
Unge Med Handicap – var ved at stable på benene.
Over en syvmåneders periode skulle deltagerne
uddannes i at være rollemodeller for andre mennesker med handicap, og det var ikke svært for Jonas’
omgivelser at se, at han var den helt rigtige person
til at deltage i sådan en uddannelse. Også selvom
han selv kæmpede lidt med selvtilliden.
”Jeg var ved at bakke ud af det den dag, det startede,
men jeg er glad og lykkelig for, at jeg ikke gjorde det.
Det har været de mest fantastiske syv måneder i mit
liv. Jeg lærte, hvem jeg var. Det vidste jeg et stykke hen
ad vejen i forvejen, men jeg har fået en større tro på

Når Jonas Poss Pedersen fortæller om sit liv, så er det
dog ikke usikkerheden, man først får øje på. Siden
2008 har han sunget som den ene halvdel i duoen
Moffe og Magneten, som har rejst rundt på blandt
andet plejehjem og spillet gamle Dansk Top-hits, som
Jonas nyder meget at lytte til.
Jonas er en scenevant herre, og erfaringen fra hans
musikalske projekt i Moffe og Magneten har han planer
om at tage med over i et andet arbejde, som også kræver, at man står op foran folk, man ikke kender i forvejen; nemlig foredragsvirksomhed.
Sammen med to andre kursister fra Daghøjskolen i
Roskilde arbejder han på en foredragsrække rettet mod
specialskoler, pædagogstuderende og andre interesserede, som skal handle om det at leve med et handicap
og få det ud af livet, man har lyst til.
Uddannelsen som rollemodel vil fylde en del, men
også musikken og andre erfaringer bliver omdrejningspunktet for Jonas’ foredragsrække. Målet er, fortæller
han, at nedbryde fordomme.
”Når folk ikke lige ved, hvordan de skal kontakte et
menneske med et handicap, så taler de ned eller bliver
usikre på, hvordan man nu skal tale til mig. Jeg siger, at
de skal tale til mig, som de taler til alle andre mennesker. Men det er alligevel som om, at de ikke helt rigtig
ved, hvordan de skal agere i det. Og det ville jo hjælpe
det noget på vej, hvis man kommer ud og fortæller om,
hvad det er, og hvad det betyder at have et handicap,”
fortæller Jonas, der glæder sig til at komme i gang.
Der er endnu ikke fastsat dato for, hvornår foredragsrækken begynder, men den er på tegnebrættet. n
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FAKTAGRUPPEN

Af Bente Rødsgaard

Knapt halvdelen af landets
kommuner bevilger kun 104 ture
Det er ikke let at få bevilget mere end de ture, loven foreskriver.
46 kommuner afviser at bevilge flere ture

FAKTA

GRUPPEN
En lille gruppe hjælper
redaktionen med at grave
fakta frem

Handicap-nyt er glad for at kunne
præsentere et nyt tiltag. Det drejer
sig om Faktagruppen, som hjælper
redaktionen med at grave fakta
frem, som det er tidskrævende at
få indsamlet. Denne gang har det
drejet sig om at skaffe informationer om, hvorvidt man kan ansøge
om flere ture i sin handicapkørsel.
Noget som få kommuner oplyser
noget om på deres hjemmesider,
det har derfor krævet både mails og
ofte rykkere for at få denne information.
I redaktionen glæder vi os over at
få denne vigtige hjælp. Og vi regner med at gøre brug af gruppen til
andre små undersøgelser.
Gruppen består på nuværende
tidspunkt af Hanne Kokholm fra
Tønder, Mads Sørensen fra Ungdomskredsen, Per Henrik Kæseler
fra Nordsjælland og en person mere, som ønsker at være anonym.
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I

NDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL ER
for personer, som på grund af et
fysisk handicap ikke kan benytte
den almindelige kollektive trafik.
Man skal ansøge sin kommune om
individuel handicapkørsel, og hvis
den bevilges, så kører man med
det trafikselskab, der opererer i ens
kommune. Priserne for kørsel er ofte
baseret på km-takst, og landets fem
trafikselskaber har forskellige regler
og priser. Selve turene foregår ofte i
små busser, som har lift og kan fastspænde kørestole. Dansk Handicap
Forbund var i sin tid med til at få
lavet loven, så mennesker med handicap kunne få mulighed for fritidskørsel til fx biografer, familiebesøg,
møder i forbundet osv. Ifølge loven
om individuel handicapkørsel skal
kommunerne bevilge min. 104 ture
om året. Det betyder i praksis 52 ture, da en udtur og en hjemtur tæller
for to ture. En hurtig hovedregning
viser derfor, at man kan komme ud at
køre en gang om ugen året rundt.
Det er for mange ældre mennesker tilstrækkeligt, men hvis en
person har behov for flere ture, så

46
nej

kommuner svarer

står det ikke godt til i landets 98
kommuner.

Næsten halvdelen af
kommunerne svarer nej
Handicap-nyt har ved Faktagruppens hjælp spurgt samtlige af landets kommuner, om det er muligt
at blive visiteret til flere end de
lovpligtige 104 ture, hvis man har
behov for det.
I enkelte kommuner er der mulighed for ubegrænset kørsel, det
gælder fx i Haderslev, Sønderborg,
Vejle og Aabenraa. I Tønder kan man
få 312 ture.
Men blandt de kommuner, som er
i ja-gruppen, er der enkelte kommuner, som svarer: ”Ja, undtagelsesvist”, ”Ja, men sjældent”, så selv
hvis man bor i en kommune, der
har svaret ja til, at kommunen bevilger flere ture, kan det være meget
svært at komme gennem nåleøjet.
Så muligvis er nej-gruppen større i
praksis.
Kommunerne overholder loven
om minimum 104 ture, men i knapt
halvdelen af landets kommuner er
104 ture maksimum.

52
ja

kommuner svarer

Nej
104 ture er ikke meget

Ja

Resultatet kommer desværre ikke
helt bag på Claus Bjarne Christensen, formand for Bygge- og
Trafikpolitisk Udvalg (BTPU). ”Det,
der provokerer mig meget ved
de tal, er, at samfundet i høj grad
accepterer, at der ikke skal være
lige muligheder. Jeg ved fra Århus
Handicappråd, at det er meget få,
som bruger deres kørselsordning
maksimalt, men tænk hvis man var
afhængig af den, så kan man kun
komme ud en gang om ugen? Et
vilkår de fleste ikke ville bryde sig
om at dele,” siger han.
Lena Nielsen, næstformand i Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg (BTPU)
er glad for at få en dokumentation
på området. ”Om antallet af ture
skal sættes op, eller der skal åbnes
op for, at man skal sikres en rettighed til at kunne tilkøbe ekstrature,
det er en drøftelse værd med lovgiverne,” mener Lena Nielsen.

KOMMUNER, DER
SVARER NEJ TIL
FLERE TURE, FORDELT
PÅ REGIONER

KOMMUNER, DER
SVARER JA TIL
FLERE TURE, FORDELT
PÅ REGIONER

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Albertslund, Bornholm, Dragør,

Allerød, Ballerup, Brøndby, Egedal,

Fredensborg, Frederikssund,

Frederiksberg, Furesø, Gentofte,

Gribskov, Halsnæs, Herlev,

Gladsaxe,

Hillerød, Hørsholm og Tårnby.

Glostrup, Helsingør, Hvidovre,

Modernisering påkrævet

Region Midtjylland

Kerteminde. Ubegrænset med ture

Favrskov, Hedensted,

i Haderslev, Sønderborg, Vejle og

Nord Djurs, Odder, Randers,

Aabenraa, 312 ture i Tønder.

Et andet problem med den individuelle kørselsordning er priserne
og de vidt forskellige muligheder
for at have en ledsager eller hjælper med gratis.
I Dansk Handicap Forbund er
der ingen forståelse for, at det skal
være dyrere at køre med handicapkørsel end i den almindelige
kollektive transport, og at man ikke
kan benytte sit ledsagerkort, som
man kan i den kollektive trafik.
Claus Bjarne Christensen så
gerne, at ministeren på transportområdet ville træde i karakter og
fik ryddet op og moderniseret
kørselsordningen. ”I BTPU arbejder
vi videre med kørselsordningsproblematikkerne, og vi håber på
at kunne komme til foretræde på
Christiansborg inden årets udgang
for at drøfte emnet,” slutter han. n

Høje Taastrup, Ishøj, København,
Region Sjælland

Lyngby- Tårbæk, Rudersdal,

Holbæk, Kalundborg, Lejre, Sorø,

Rødovre, Vallensbæk.

Stevns og Vordingborg.
Region Sjælland
Region Syddanmark

Faxe, Greve, Gulborgsund, Køge,

Assens, Faaborg-Midtfyn,

Lolland, Næstved, Odsherred,

Kolding, Langeland, Middelfart,

Ringsted, Roskilde, Slagelse, Solrød.

Nord Fyn, Nyborg, Odense,
Svendborg, Varde, Vejen og Ærø.

Region Syddanmark
Billund, Esbjerg, Fanø, Fredericia,

Ringkøbing Skjern, Silkeborg,
Skive og Viborg.

Region Midtjylland
Herning, Holstebro, Horsens,

Region Nordjylland

Ikast-Brande, Lemvig, Samsø, Skan-

Brønderslev, Frederikshavn,

derborg, Struer, Syddjurs, Århus.

Hjørring, Mariager, Rebild,
Thisted, Vesthimmerland og

Region Nordjylland

Aalborg.

Jammerbugt, Læsø, Morsø.

Undersøgelsen blev foretaget af Faktagruppen i marts-juni 2016.
Hvis der er sket ændringer, hører redaktionen gerne om det.
Hvis du er ramt af, at du ikke har nok ture i forhold til dit behov,
så hører vi også gerne om det.
Kontakt redaktør Bente Rødsgaard bente@danskhandicapforbund.dk
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Af Bente Rødsgaard

Foto: Colourbox.com

HANDICAPKØRSEL

Jeg kommer ikke meget ud
Grete Nilsson bor i Albertslund og er hårdt ramt af, at hun kun har 104 ture om året i sin
individuelle handicapkørsel. Hun har brug for flere ture for at leve et aktivt liv

G

RETE NILSSON ER 77 år og bor i Albertslund
lidt syd for København, hun har siddet i manuel
kørestol siden 1958. Da hendes mand levede,
havde de en handicapbil, men den solgte hun,
da han døde, da den var for dyr for hende.
Efter bilsalget ansøgte hun om individuel handicapkørsel og fik bevilget 104 ture, men de rækker slet ikke
til hendes aktivitetsniveau. ”Jeg er aktiv i lokalafdelingen i Dansk Handicap Forbund, og jeg kan godt lide at
komme omkring, men det begrænser mig meget, at jeg
ikke kan få flere ture.
Jeg har familie i Jylland, som jeg sjældent besøger, da
jeg ikke kan komme over til dem. Heldigvis har jeg en
sød datter, der har bil, som nogle gange kører mig, men
hun har fuldtidsarbejde og fuldt drøn på, men hun er
den eneste, jeg kender, som jeg kan køre lidt med. Så
jeg må prioritere mine 104 ture,” fortæller hun.

Kommunen har sparet ekstra ture væk
”Sidste vinter kunne jeg se, at de var ved at blive brugt
op, og så ringede jeg til kommunen og spurgte, hvordan
jeg skulle ansøge om flere ture, og her var svaret, at det
bevilgede kommunen ikke, det var sparet væk.”
Det svar slog Grete Nilsson ud, og hun kom ikke særlig meget ud af hjemmet sidst på året, og det påvirkede
hende en del. ”Jeg er meget utilfreds med, at det er
umuligt. Det gør mig også ked af det. Jeg er ikke så ofte
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ude at handle og køber derfor ting via nethandel, men
det er ikke det samme som at komme ud og se tingene
selv.”
”Da min mand levede, tog vi bilen til City 2 eller Rødovre Centret. Jeg ville også gerne gå til spanskundervisning, men det kan jeg heller ikke. Jeg har hørt fra andre
i lokalafdelingen, at man tidligere kunne købe ekstra
ture og betale selv, men den mulighed findes heller ikke mere. Jeg har ringet til Falck, men de kan ikke tilbyde
den slags kørsel,” fortæller hun.

Brugt scooter købt for egen regning af nød
Af nød har hun købt en lille firehjulet scooter via Den
Blå Avis, da kommunen ikke ville hjælpe med andet
end køb af en trehjulet scooter, som hun ikke turde
køre med. Den firehjulede scooter gør, at hun kan køre
en lille smule, fx til et lille nærliggende indkøbscenter,
men den kan kun køre ti km pr. opladning. En tur frem
og tilbage til S-togstationen, skønner hun, vil være ca.
otte km, og så er der ikke meget strøm tilbage at køre
rundt på. ”Jeg har alt for langt til S-toget, så der vil ikke
være særlig meget strøm tilbage til at køre rundt i fx
København, så det tør jeg slet ikke.”
Jeg er ellers meget tilfreds med ordningen, jeg synes
det er en god ordning, men der er alt for få ture til, at
man kan være aktiv,” konstaterer Grete Nilsson. n

LÆSERNE SKRIVER

Tak for 20 gode år på Egmont Højskolen med

”Leg, latter
og livsglæde”
Anni Kvisgård og Hanna
Skovmose takker af efter
20 år som arrangører af
sommerkurser. Det holdt
de en tale om på Egmont
Højskolen, som Handicapnyt bringer i et uddrag

Hanna Skovmose

Anni Kvisgård

V

I BLEV FOR 20 år siden opfordret til at lave et kursus
for familier, da vi var to
store legebørn. Vi startede
med et eventyrtema, der dog senere
blev ændret til ”Leg, Latter og Livsglæde”, og hvor deltagerne aktivt
har medvirket til at få titlens ordlyd
til at gå i opfyldelse.
Noget, der har betydet meget for
os, er alle de grænser, vi har set
blive brudt. Fx med klatrevæggen,
"Tænk at jeg kunne komme derop".
De ord har vi hørt mange sige. "Jeg
kunne godt tænke mig som spastiker at komme ud i kajak”, noget,
mange tror, er helt umuligt, men
ikke her på Egmont Højskolen. Sunget og leget bliver der også.
Vi har konstateret, at flere, som
startede som børn på kurser, deltager som unge eller voksne. En del
er også blevet kursister på højskolens lange kurser. I alle årene har vi
oplevet et meget godt samarbejde
med forskellige lærere fra skolen,
men også med unge mennesker,
hjælpelærere og børnepassere,
som har gjort et kæmpearbejde og
brugt deres sommerferie på at servicere os. Dem skylder vi et meget
stort tak, for uden dem kunne vi
ikke afholde kurserne.

En særlig glæde er det at se børnene fungere sammen og se deres
reaktion over, hvor meget man kan
i en kørestol.
Børnene har haft deres eget lille
univers, som de er gået op i med
liv og sjæl. Man kan altid aflevere
sine børn med god samvittighed
og vide, at der bliver passet godt
på dem.
En anden vigtig del er Dansk
Handicap Forbund og de fonde,
som støtter år efter år til stor
glæde for de mange, der ikke har
mulighed for at afholde ferie uden
den megen hjælp og de trygge
rammer, som de kan få her på Egmont Højskolen.
Det er også med vemod, at vi
siger farvel, men vi føler, at det er
tiden, at nye kommer til, og vi håber, at I vil hjælpe de nye, så uge
29 stadig er en uge med Leg, Latter
og Livsglæde. n
(Forkortet af redaktionen)
Anni Kvisgård og Hanna Skovmose
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FONDSARBEJDE

Af Bente Rødsgaard

Bevica Fonden i
pastorens fodspor
Pressefoto

Marianne Kofoed er direktør i Bevica Fonden, hvor
præsten Hans Knudsen er en stadig kilde til inspiration. Fonden arbejder strategisk med tre fokusområder: Arbejdsmarked, kroppen og tilgængelighed

Marianne Kofoed direktør
i Bevica Fonden.

F

ILANTROPEN OG PRÆSTEN HANS KNUDSEN
(1813-1886) syntes, at der burde gøres noget for
mennesker med handicap, så de ikke var henvist
til tiggeri. Og sammen med læger, erhvervsfolk og
embedsmænd stiftede han i 1872 Samfundet og Hjemmet for Vanføre (Sahva).
Over hundrede år efter gik Bevica Fonden i 2014,
som tidligere hed Sahvafonden, i gang med en strategiproces for at opdatere Hans Knudsens filantropiske
arbejdsmetode til nutiden.
Hans Knudsen betyder meget for fonden, og et portrætmaleri af ham er den mest dominerende udsmykning på direktør Marianne Kofoeds beskedne kontor i
Fondenes Hus i København, hvor Handicap-nyt er på
visit.

Tre fokusområder
”Bevica Fonden har ikke ubegrænsede midler, og vi kan
kun skabe værdi sammen med andre. På samme måde
med Hans Knudsen, som i samarbejde med læger,
embedsmænd og velhavende personer fik skabt Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Hans vision var ganske
kort fortalt, at mennesker med handicap skulle leve et
selvstændigt og uafhængigt liv, og for at de kunne det,
så skulle de have behandling, proteser, hjælpemidler
samt skolegang og uddannelse, så de kunne forsørge
sig selv,” siger Marianne Kofoed og forsætter:
”Det oversatte vi i fonden til tre fokusområder: Ar40 • HANDICAP NYT 4 - 2016

bejdsmarked, kroppen og tilgængelighed. Mennesker
med handicap er ikke i samme omfang som personer
uden handicap på arbejdsmarkedet, det ved vi fra
undersøgelser fra fx SFi. Lige for tiden er fonden ikke
involveret i et arbejdsmarkedsprojekt, men Bevica
Fonden var med til at finansiere en forundersøgelse
i Dansk Handicap Forbund om emnet, som siden er
blevet et arbejdsmarkedsprojekt,” fortæller Marianne
Kofoed.

Fokusområdet ”kroppen”
Fonden har under fokusområdet ”kroppen” fokus på
det at have en udfordret krop og har indledt et samarbejde med Danske Fysioterapeuter for at styrke fysioterapeuternes viden og kompetencer om, hvordan fysioterapi kan styrke den enkelte til at være fysisk aktiv.
”Vi tror, at fysioterapeuter kan spille en væsentlig
rolle, når det gælder om at motivere mennesker med
handicap til eksempelvis at gå til fitness, men det
kræver dog, at der er nogle tilgængelige steder, som
også har maskiner, der kan tilpasses samt uddannede
instruktører,” siger hun. ”Et andet initiativ handler om
at udvikle fitnessområdet generelt, så det kan blive
for alle. Det sker i samarbejde med fx Dansk Handicap
Idræts Forbund,”fortæller Marianne Kofoed.
Fonden er involveret i et tredje kropsprojekt sammen
med Københavns Universitet om et bevægelseslaboratorium i arboretet i Hørsholm, hvor opgaven er at teste,

hvad der skal til for at lave gode løsninger i naturen, så
mennesker med handicap kan bruge den både til idræt
og til rekreation.
Og ligesom Hans Knudsen arbejdede tæt sammen
med læger og bandagister, arbejder Bevica Fonden
sammen med højere læreanstalter om innovative
forskningsprojekter, der kan hjælpe mennesker med
handicap. Det har blandt andet resulteret i produktet
Itongue, en slags ”ganemus”, der gør det muligt at betjene sin kørestol og en computer med tungen.

Bevica Fonden har efter sin nye strategi lukket for
ansøgninger til store projekter. Man kan kun ansøge
til små projekter, og støtten er max 50.000 kr. ”Det
skyldes den nye måde, hvor vi indgår i partnerskaber
ligesom Hans Knudsen gjorde i sin tid. Som fond arbejder vi med langsigtede perspektiver. Vi kan både være
med til forundersøgelser og egentlige projekter samt
følge dem til dørs. Syv-otte år er ingen tid for en fond,”
siger Marianne Kofoed.

Arkivfoto

Støtte til små projekter

Hans Knudsen – præst og filantrop, som stiftede Samfundet og
Hjemmet for Vanføre.

Fokus på tilgængelighed

Projekt om at vejlede og gå i dialog

Tilgængelighed og universel design betyder meget for
mennesker med handicap og derfor også for Bevica
Fonden. Fonden har netop indgået et samarbejde med
Kunstakademiets Arkitektskole i København, som starter i år. ”Forskning fra fx Statens Bygge Institut (SBi)
viser klart, at der hele tiden sker tilgængelighedsfejl i
byggerier, selvom der findes både lovgivning og tjeklister. Det skyldes, at der mangler viden og forståelse.
Derfor er det vigtigt, at arkitekter får et mere mangfoldigt billede af, hvem de former for, så tilgængelighed
ikke bliver et ad-on, men mere en naturlig del af den
arkitektoniske løsning.”
”Her er det nødvendigt at tage fat i de unge, så ideen
om universel design kan sprede sig, både når det gælder bygninger og indretning af landskaber. Projektet
skal løbe over syv år. Ambitionen er, at om ti år så tænker ingen længere på handicaptilgængelighed, men på
universel design.”
”Samarbejdet er forankret i en styregruppe, hvor
også Danske Handicaporganisationer er repræsenteret,
og det er også oplagt, at Handicaporganisationernes
Hus kommer til at spille en stor rolle for de studerende, når de skal i gang med deres studier af universel
design. Det er vigtigt, at formgivere bliver tændt, så de
arbejder med gode løsninger,”siger Marianne Kofoed.

Fonden er også impliceret i et tilgængelighedsprojekt
til den historiske bykerne i Viborg og et projekt om at
gøre landskabet omkring Mønsted kalkgrubber tilgængeligt.
Fonden har netop ydet støtte til et ph.d.-projekt i
Danske Handicaporganisationer (DH) om, hvordan man
gennem dialog og brugerrådgivning skaber gode universelle løsninger. ”Som det er i dag, har myndigheder,
rådgivere og handicaporganisationerne måske en tendens til at clashe sammen, og der er meget god viden,
som ikke bliver brugt på tilgængelighedsområdet. Lige
nu er det svært for fx arkitekter at finde ud af, hvem de
skal kontakte, når de sidder med et byggeprojekt for at
få gode råd, og det er alle den slags ting, som projektet
skal afklare. Men ph.d.-projektet har særligt fokus på,
hvordan brugerorganisationerne kan styrke deres rolle
og kompetencer. Alle skal være rustet til god dialog, så
alle kan blive hinandens stærke sparringspartnere. Projektet er forankret hos SBi og DH, og jo mere viden, der
er på området, jo mere kan man påvirke og optimere,”
konstaterer en både målrettet og forventningsfuld Marianne Kofoed. n

Du kan læse mere om Bevica Fonden på www.bevica.dk
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HOBBY

Tekst og foto Bente Rødsgaard

Et specielt ferietog ”svagføretoget” bragte mennesker
med handicap på danmarksferie fra 1952 - 1967. Nu er
det blevet bygget som modeltog af Harry Huess

Svagføretoget
som modeltog

H

ARRY HUESS ER PENSIONIST og bor i Jylland ved
Spøttrup og med langt til
de nærmeste naboer. Det
er der, at han bygger sine modeltog.
Men i dag er han taget på besøg hos
Handicap-nyt i Høje Taastrup for at
fortælle om sit modeltogsprojekt.

Ferietog fra hovedstaden
”Svagføretoget var et frivilligt projekt, som partiet socialdemokratiet
med flere stod bag. Det hele gik
ud på at give mennesker med handicap en mulighed for at komme
lidt væk fra deres i øvrigt ofte utilgængelige boliger og på ferie i en
uge. Rejsen foregik med et tog med
sovevogne, som ikke var særligt
tilgængelige, så det krævede hjælp
at få deltagere ind og ud ad toget,
så de kunne komme på udflugter,
men togets primære opgave var at
gøre opmærksom på deres livsvilkår,” fortæller Harry Huess.
Svagføretoget kørte fra 19521967 en gang om året. Omkring
50 personer med handicap deltog
sammen med et stort antal frivillige
hjælpere. Der var oprettet lokalkomiteer rundt om i landet, som skulle
tage imod feriegæsterne. Det skete
fx med orkestre på stationer, blomsterbuketter eller ved at flage.
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Og at så mange personer med
handicap skulle afsted samtidigt
blev dækket af aviser og radio.
Der blev serveret festmad hver
dag. Deltagerne var udvalgt af et
lægeudvalg, og undervejs modtog
deltagerne gaver eller godteposer
af lokale. Flere af deltagerne havde
aldrig været væk fra København
eller uden for deres bopæl i årevis,
og naturen virkede både smuk og
overvældende på dem.

Modeltoget har været
udstillet på museer
Dette specielle tog har Harry Huess
genskabt ned i mindste detalje
som modeltog. At få toget rekonstrueret 1: 87 og med de korrekte
tognumre på vognene har været et
detektivarbejde, og han har været i
kontakt med mange museumsfolk,
arkiver osv. Hans research bragte
ham også i kontakt med Handicapnyt, som i 2005 (*) beskrev en rejse
med toget fra 1957, da han gerne
ville have artiklen til sin samling af
tekster om toget.
Toget har været udstillet på
Skive Museum og på Glyngøre
museum. ”Jeg ville gerne have, at
folk så toget, og tænkte: Hvad er
et svagføretog? Så de kunne blive
nysgerrige og prøve på at tænke på

mennesker med handicap og deres
levevilkår, som heller ikke altid i dag
er de allerbedste. Jeg vil også gerne
udstille det igen, men det kræver
en dyr montre, og det er lidt økonomisk vanskeligt som pensionist,”
siger han.

Kjolefarven
”Første gang toget kørte i 1952
gjorde det stop i Laven ved Silkeborg, og her kom dronning Alexandrine (1879-1952) på besøg i toget, og hun gav sig god tid og talte
med alle,” fortæller Harry Huess og
forsætter: ”I det hele taget var det
godt, at hun kom på den første tur,
fordi så ville alle andre også gøre
noget godt, så derefter overgik byerne næsten hinanden. Og det var
også imponerende. DSB skaffede 1.
klassevogne og sørgede for brandstof og togpersonale gratis. Firmaet
Falck Zonen stillede 17 ambulancer
til rådighed, og Røde Kors stillede
med samaritter. Alle arbejdede frivilligt. Det hele stoppede i 1967.
Der var forholdene for mennesker
med handicap så småt blevet
bedre, de blev mere mobile med
hjælpemidler og fik mere egnede
boliger,” siger Harry Huess.
”Jeg ville gerne skabe en lille
figur af dronning Alexandrine og

Privatfoto
Foto: Bente Rødsgaard
Harry Huess har bygget modeltog siden
han var dreng.

skulle derfor vide, hvilken farve
hendes kjole havde ved besøget, så
jeg har været i kontakt med Amalienborg, men det kunne de ikke oplyse, men på en lille farvefilm, hvor
hun indvier Dronning Alexandrines
bro, opkaldt efter hende selv, har
hun en blå kjole på. En mor til en
af mine bekendte var til stede den
dag, Dronning Alexandrine besøgte
toget. Hun havde skyndt sig til stationen, da hun hørte, at Dronningen
var der, og hun erindrer, at kjolen
var blå,” griner han finurligt.

Historieinteresse
og damplokomotiver
Det meste af sit liv har Harry Huess
boet i København og Ishøj, men
på sine ældre dage er han og hustruen rykket til Jylland. Lige siden
barndommen har han interesseret
sig for historie, og som dreng blev
han gode venner med gamle men-

Svagføretoget har været udstillet på to museer.

nesker, som kunne fortælle om,
hvordan København var, da de var
børn. ”Det var helt fantastisk. Nogle
af dem var født i 1880erne, og de
var gode fortællere,” siger han.
Hans far tog ham med ud i lokomotivremiser, hvor de faldt i snak
med personalet, og dengang kørte
Frederikssundstoget med damplokomotiv.
”De fleste mennesker er fascinerede af damptog, prøv bare at
studere folk, når et veterantog kører
ind på en perron. Alle kigger helt
opslugte, der er noget ved gamle
tog, som fanger de fleste. Før togene kom, var skibsfarten dominerende. Man sejlede fx fra København
til Køge og Præstø, men da togene
kom, så bandt de landet sammen
på en helt ny måde,” fortæller Harry
Huess, som byggede sit første modeltog i drengeårene.
Han er uddannet plade- og kedelsmed, men stoppede kort efter han
var udlært. ”Man indåndede svejseos
og metalstøv. Udsugning og masker
eksisterede i ringe grad, det var et
farligt job, som få blev gamle i, så jeg
blev lastvognschauffør, indtil jeg gik
på pension,” siger han.

det københavnske herberg Himmelekspressen, som det så ud i
1952. ”Dengang var der mange
fattige og arbejdsløse, som ikke fik
understøttelse, og nogle af dem
frøs ihjel om vinteren i fx kældre i
ejendomme i København. En præst
og en vognopsynsmand fik lov til
at opstille udtjente togvogne uden
hjul til brug for herberg. Stedet eksisterer stadig; dog i bygninger.
Men Himmelekspressen og svagføretoget var aldrig kommet i gang, hvis
ikke nogen, der selv havde det godt,
ønskede at gøre en forskel for de svageste i samfundet. Det kunne vi godt
lære meget af i dag, synes jeg.”
Harry Huess pakker sine aviskopier sammen. Tiden er fløjet, og han
har travlt. Han skal hente sit barnebarn i Gladsaxe og have ham med
hjem på ferie. ”Ingen ved, hvad han
får ud af det. Han er multihandicappet og har ikke noget sprog, men
det er altid hyggeligt, når han er
der, og han er rigtig god til at fodre
påfuglene i haven, ” smiler Harry
Huess, og man kan se, at han glæder
sig til at udfolde sine bedstefartalenter. n

Næste projekt

(*)Handicap-nyt skrev i 2005 nr. 5 side 6 -9 om Svagføretogrejsen i 1957.

Hans næste projekt er at skabe
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Af Bente Rødsgaard

Fra arkivet
MED JÆVNE MELLEMRUM HAR DIVERSE BETEGNELSER VÆRET TIL DEBAT
I FORENINGEN. VI BRINGER HER ET UDDRAG AF EN ARTIKEL AF KNUD HEINEL
FRA VANFØREBLADET I 1953.

Svagfør - Vanfør eller hvad?

F

”

ra tid til anden opstår diskussioner om, hvilken betegnelse man i det daglige og ikke
mindst i den offentlige debat skal bruge om
de invaliderede.
Sidste gang diskussionen er blevet bragt frem for
offentligheden er i forbindelse med Social-Demokraten's svagførerejse, hvor bladets fortræffelige
medarbejder og ekspert i diverse nye frembringelser i det danske sprog , magister Kaj Bom, i SocialDemokraten forsøgte at analysere ordet svagfør.
Dette ord er, siger Kaj Bom, et af de yngste skud
på den danske sprogstamme, og konstaterer, at da
”Den danske ordbog" nåede til ”sv” i 1944, eksisterede ordet endnu ikke. Videre skriver Kaj Bom,
at man i nutiden har fundet ordet vanfør uheldigt
og sårende, og har derfor foreslået det afløst af
det nydannede ord ”svagfør”, idet man så må undskylde det ikke helt logiske i benævnelsen. Endelig
mener Kaj Bom, at da alle nu bruger betegnelsen
svagføretoget, vil alle også sige svagfør. Indenfor
Landsforeningen af Vanføre har man mange gange
diskuteret, hvilken betegnelse der bedst dækker
vor organisations virkefelt, men hver gang er man
kommet til den erkendelse, at ordet vanføre dækker
bedst.

Den lille opsats i Social-Demokraten medførte
derfor, at Landsforeningens formand Frederik Knudsen, sendte et svar til Kaj Bom, hvor han i polemisk
form påpeger, at Kaj Bom har ret i sin betragtning,
når han understreger, at der ikke er megen mening
og logik i ordet svagfør. Dette nye ord tjener intet
formål, thi den, som er vanfør, behøver ikke genere
sig for at være dette, og den pågældendes invaliditet bliver hverken større eller mindre ved at benytte
et andet ord. Vi er mange her i Danmark, der arbejder for at rehabilitere den børnelammede, den ulykkesramte, og den, der har en medfødt invaliditet og
påviser, at de er i stand til at klare sig i erhvervslivet,
når de får en rigtig placering. I befolkningen er der
ved at brede sig en forståelse for, at dette arbejde
kan og skal føre til gode resultater, således at den
opfattelse bliver almen, at den handicappede kan
klare sig på lige fod med den raske. Kun ved dette
arbejde skaber vi respekt, og ikke ved at tillempe
sprogformen, efter den ene eller anden velmenende, som synes, at det må være meget svært at være
vanfør, hvorfor man forsøger at dulme dette ved at
finde nye betegnelser, der kun tjener til at forvirre
begreberne”. n
Knud Heinel, Vanførebladet 1953, nr. 11 side 179

SPROGDEBAT
Ordet svagføre slår aldrig rigtig an, og debatten er beskeden. Brugen af ordet invalid forsvinder også, da det
betyder uden værdi.
I 1988 skiftede Landsforeningen af Vanføre navn til
Dansk Handicap Forbund.
I 2012 udsendte Dansk Handicap Forbund et manifest, som plæderer for en sprogændring i Danmark.

44 • HANDICAP NYT 4 - 2016

”Det skal være slut med at omtale os som 'handicappede' eller 'de handicappede'; i stedet bør man sige
og skrive ”mennesker med handicap,” står der i manifestet, som ligger på forbundets hjemmeside.
Så sprogdebat er med jævne mellemrum et emne i
forbundet.

VIRKSOMHEDSGUIDE

Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

Vi leverer over hele landet!

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.
Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

Søger du en håndskinne,
der understøtter det aktive greb?
Handyflex

Focus People er din partner, når du skal bruge hjælp i hverdagen.
Ved en BPA ordning overtager vi ansvaret som arbejdsgiver,
mens du fortsætter som arbejdsleder.
Vi tilbyder ekstra ydelser som støtte til MUS samtaler,
personalemøder, løsning af personaleproblemer,
annoncering efter og rekruttering af nye medarbejdere.

Vi har udviklet Handyflex® som en fjeder, der dynamisk understøtter
din hånd. Fjederens stivhed og form designes individuelt til dine behov,
og ortosen kan forsynes med tommel- og fingerstøtte. Den er nem
at tage af og på, og kan bruges i vand.
Dropfodmdialock

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder
Kontakt os for information eller se www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk
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Kørestolstraktor
Kørestolstraktor
For dig der vil selv - hele livet!

WAYUP
v/ Niels Horsbøl

Tlf. 20 40 63 18
www.wayup.dk

HANDI
ENGROS
OPKØBER AF BRUGTE HANDICAP BILER
• Handi Engros er en mindre Virksomhed i en lille branche med få store
aktører, hvor vi bestemt ikke er de største, men vi brænder for vores
erhverv!
• Hos Handi Engros går vi op i de små ting.
• De ting der giver det lille extra som gør hele forskellen.
• Det er den forskel der gør at du som kunde skal vælge os.
• Vi har aftager til din bil i hele Europa, hvor bilen bliver genbrugt hos
ligestillet borger til det den er bygget til .
• Hos os er udgifterne holdt i det små for at kunne tilbyde vore kunder
den bedste markedspris.
• Gennem en år række har vi samarbejdet med stor set alle danske
kommuner og en stor part advokater.
OM HANDI ENGROS
Handi Engros er beliggende midt i jylland. Virksomheden er stiftet og
ejet af det daglige personale. Vi er landsdækkende . Er specialister i
at vurdere din bils værdi ubeset. Vi har arbejdet i bil export brancen
gennem 31 år

KONTAKT PER RYTHING LARSEN
MAIL: PER@HANDI-ENGROS.DK TELEFON +45 20304557
●

BPA-konferansen
Foto: Lars Martin Bøe

Foto: Thomas Haugersveen

stolt, sterk og synlig

Erna Solberg
Retten til BPA
Mari Storstein
Frihet eller fengsel?

Funksjonshemmedes frihet står i fare. Si nei
til institusjonslivet mens du kan! Delta på
skandinavisk BPA-konferanse i Oslo 13. - 15.
oktober. Meld deg på i dag på uloba.no.
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Som en fredelig oase i Nordsjælland omkranset af et
smukt og aflukket naturområde ligger Nordic Park
– et moderne ferie- og konferencecenter.
Parken er anlagt med skønne stier og gå-ruter
– og alt er indrettet handicapvenligt.
Vi har 10 moderne og handicap venligt indrettede
lejligheder. Lejlighederne er bygget som rækkehuse i to
etager og indrettet med køkken i åben forbindelse med
stuen. I stueetagen er der en sygeseng, og i 5 af
lejlighederne er der loftlift over sengen.
4 nætter mandag - fredag: 4.800,1 overnatning: 1.400,Min. 2 overnatninger: 1.300,- pr. nat
Kirkevej 43| 3230 Græsted | Tlf. 4422 0104 | www.nordicpark.dk
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CP-CARE
Badeovertræk til benproteser

Er du benamputeret kan du få din frihed
tilbage med badeovertrækket fra CP-CARE.
Det nye og letanvendelige badeovertræk
har skridsikker sål og du kan nemt bruge
dit overtræk til bad, svømmehal eller strand
- uden at undvære din protese.

Køb den på www.cp-care.com
eller kontakt din bandagist.

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

info@cp-care.com - 26 33 08 89

Fra manuel til
elektrisk kørestol
på få sekunder!

DSB
Handicapservice

-se en demonstration på:
www.mobility4you.dk
tlf 40404495
mail@automax.dk

Er du handicappet og har legitimationskort til
DSB’s ledsagerordning, kan du bestille hjælp
til dine togrejser. Du skal blot ringe til DSB
Handicapservice på tlf. 70 13 14 15 (tast 6).
Du kan også maile til handicap@dsb.dk
Starter eller slutter din rejse med bus, skal
du kontakte din egen kommune. I brochuren,
Handicapservice kan du læse mere om
ordningen – brochuren finder du på
dsb.dk/handicap
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