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BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE.
vi kan hjælpe!

”Hos Handicaphjælpen ApS sætter vi en ære i at sammensætte teams som
opfylder brugerens ønsker, krav og forventninger til at få dagligdagen til at
fungere optimalt.
Vi kan tilbyde fuld administration af din BPA (hjælperordningen), hvilket vil
sige ansættelse af hjælpere, planlægning af vagter, oplæring ved ansættelse
af nye hjælpere, vikardækning ved sygdom og ferie og lønadministration.
Hos Handicaphjælpen ApS ved vi, at når du som bruger skal
have hjælpere til at arbejde for dig i dit eget hjem, betyder
det store ændringer i din hverdag og dit liv. Derfor
er det vigtigt, at vi har et tæt samarbejde, så vi ud
fra dine behov og ønsker kan finde hjælpere,
som svarer til dine krav og forventninger.”
Hos Handicaphjælpen er vi parate til at
hjælpe dig som bruger uanset hvilke
handicap du har.
Husk du er altid velkommen til at ringe og
helt uforpligtende høre nærmere om
hvad vi kan tilbyde.

Handicaphjælpen ApS • Havnevej 1, st. tv. • 4000 Roskilde • cvr.nr.: 29 81 97 26
tlf.: 29 39 78 98 • www.handicaphjaelpen.dk • email: info@handicaphjaelpen.dk
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I år er det 25 år siden, at det utænkelige
skete – Berlinmuren faldt. Vi er folket,
råbte masserne. Mennesker blev forenet,
og to adskilte nationer blev igen til en.
Set udefra en fantastisk begivenhed,
som handler om, at mennesker over en
nat kan blive frie og inkluderet. Men der
er også en anden historie – nemlig den,
at de to Tysklande her 25 år efter alligevel ikke er helt så lige, som man troede,
de ville blive. Økonomisk, men også i
forhold til menneskesyn, hersker der
stadig store uligheder – man taler om
’die Mauer im Kopf’ – som kan oversættes til, at muren stadig eksisterer i folks
hoveder.
’Mauer im Kopf’-begrebet får mig til at
tænke på den holdningsbearbejdning, vi
nu igen har sat på dagsordenen på handicapområdet. Ligesom de to Tysklande
på papiret blev til en nation, så har vi på
handicapområdet fejret nogle triumfer –
fx afskaffelse af institutionsbegrebet, en
lovgivning, som langt hen af vejen understøtter tanken om et selvstændigt liv,
og endelig en handicapkonvention som
skulle sikre lige rettigheder for mennesker med handicap.
Men papir er taknemmeligt, vi oplever
desværre, at uvidenhed og fordomme
stadig eksisterer i bedste velgående, og
at vejen til et fuldt inkluderende samfund fortsat er uendelig lang. Det mest
rystende er, at en økonomisk krise ser
ud til at kunne sætte de grundlæggende
handicapprincipper over styr og i løbet
af få år medføre både betydelige politiske ændringer og glidninger i praksis
hos kommunerne.
Alle tal og undersøgelser viser, at der
er lang vej til det inkluderende samfund,
uanset om vi taler arbejdsmarkedet eller
anden mulighed for fri og lige deltagelse
i samfundslivet. Samtidig afslører under-

søgelser, at der fortsat hersker stor uvidenhed og fordomme blandt den brede
befolkning. Det er en udfordring, som
på grund af økonomi og demografi ikke
bliver mindre i de kommende år.
Jeg tror, at vejen til markante ændringer på handicapområdet kræver, at vi i
højere grad har befolkningen med os. Vi
skal nedbryde de usynlige mure imellem
mennesker med handicap og den øvrige
befolkning, også selvom de kan synes
svære at nedbryde, så skal vi tro på, at
det kan lade sig gøre.
I Dansk Handicap Forbund har vi haft
kongres, og her var holdninger i høj grad
i fokus. 113 delegerede arbejdede bl.a.
sammen i workshops om at finde vejen
til at flytte holdninger ved at gøre os
selv og handicapsagen attraktiv for vores omgivelser. Arbejdet afspejlede forbundets vilje til at finde nye veje, dels
ved at gøre sagen attraktiv for andre end
os selv, men også gennem livlige og følelsesladede diskussioner om ændringer
i forbundets struktur. Det, der kendetegner forbundet, er netop, at vi tør tage de
svære diskussioner, og selvom bølgerne
kan gå højt, så finder vi kompromiserne
og står herefter tæt sammen om den
fælles sag.
I de kommende år er der behov for
både sammenhold og ændringer – internt såvel som eksternt. På baggrund af
kongressen har jeg dog en god fornemmelse. Vi kan og vi vil tage ansvar og
dermed stå sammen om vores fælles
sag; at nedbryde de usynlige mure

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Stig Langvad forlader Danske
Handicaporganisationer (DH)
STIG LANGVAD HAR efter 14 år

embedsmand fra Socialministeriet,

som formand for Danske Handicap-

som sagde, at når hun og kollegaerne

organisationer (DH) efter eget ønske

så hans handicapbil i Slotsgården, så

fratrådt posten. Han har fået job hos

vidste de, at et besøg fra ham mindst

Fonden RealDania, hvor han skal

kostede 50 mio. kr. i forbedringer for

være med til at sætte fokus på mang-

mennesker med handicap.

foldighed. Stig Langvad blev i juni

Stig Langvad er fra Dansk Handicap

måned af ca. 150 lande personligt

Forbund (DHF), hvor han i mange år

genvalgt til FN’s handicapkomite, og

har været med i hovedbestyrelsen, og

denne post beholder han.

landsformand Susanne Olsen holdt

Den ny formand for DH er Thorkild

også tale for ham og roste hans måde

Olesen, som også er formand for

at være på og evne til at tale alle

Dansk Blindesamfund.

handicapgruppers sag, men også for

Stig Langvad holdt afskedsreception i Handicaporganisationers Hus,

at være en god kammerat, støtte og
diskussionspartner.

som han har været ankermand for.

Stig Langvad kvitterede i sin tale

Mange var mødt op til receptionen,

for de mange taler og det store frem-

og der blev holdt mange taler, som

møde, og sagde bl.a. at han vil følge

roste Stig Langvads store arbejde og

handicapsagen nøje fra sit oprinde-

engagement – ikke mindst for hans

lige udgangspunkt, hvor han hører

rettighedsbaserede tilgang til handi-

hjemme, nemlig i RYK, som er en spe-

caparbejdet. Blandt talerne var fx en

cialkreds i DHF.

Foto: Søren Ginnerup. Stig Langvad holdt
afskedsreception i DH på grund af jobskifte.

Danmark underskriver FN’s tillægsprotokol til handicapkonventionen
VED FN’S GENERALFORSAMLING i New York den 23.

falinger til Danmark – heriblandt at få indført en lov mod

september 2014 tiltrådte Danmark tillægsprotokollen til

diskrimination af mennesker med handicap. I forbindelse

FN’s handicapkonvention. Det betyder, at personer har

med DHF’s kongres i oktober, forsøgte de delegerede

fået individuel klageret i forhold til spørgsmål omfattet

samstemmigt desuden at råbe politikerne op og lægge

af konventionen. Tiltrædelsen skete samtidig med, at

pres på dem for at få indført en lov mod diskrimination af

Danmark for første gang blev eksamineret i handicapkon-

mennesker med handicap. Danmark er et af de få lande i

ventionen, som i øvrigt endte med en liste på 30 anbe-

Skandinavien, som ikke har sådan en lov.

VIDSTE
DU, AT
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Rejsebureauet danitalia tilbyder handicap- og kørestolsegnede ferieboliger i Toscana, Umbrien, Sicilien og på
Sardinien i Italien. Kig på deres hjemmeside eller ring og hør nærmere på
78 77 21 03.

Hjerneforskere på Københavns
Universitet ved hjælp af avancerede
computermodeller har fået ny viden
om de komplicerede processer,
der forårsager Parkinsons sygdom.
Resultaterne er blevet offentliggjort i
det videnskabelige tidsskrift Journal

Bevica Fondens Tilgængelighedspris
BEVICA FONDENS TILGÆNGELIGHEDSPRIS uddeles en
gang om året og gives til en person eller organisation, som
gør en særlig indsats for mennesker med bevægelseshandicap. I år gik prisen til Force4Architects, som blandt andet
har tegnet Handicaporganisationernes Hus i Taastrup og
Danmarks nok mest tilgængelige svømmehal Vandhalla til
Egmont Højskolen i Hou.
Force4 vil bruge prisen på de 100.000 kr. til at styrke deres viden om tilgængelighed gennem et non-profit researchprojekt ”Intuitiv Tilgængelighed”. Projektet skal undersøge,
hvordan tilgængelighed kan gøres til en mere integreret
og intuitiv del af arkitekturen, hvor alle kan finde rundt og
opleve de forskellige rumligheder uden forudgående forklaringer eller forberedelser. Det er fjerde gang Bevica Fonden

Pressefoto. Fra venstre ses Marianne Kofoed, direktør for Bevica
Fonden, prismodtager Andreas Lauesen fra Force4Architects og
Torben Svanberg, formand for Bevica Fonden.

uddeler Tilgængelighedsprisen. De tidligere prismodtagere

viklingsarbejde med særligt fokus på bevægeapparatet. Ud-

er Høje-Taastrup Kommune, DSB og Hotelkæden Scandic.

over overskuddet fra Fondens egne investeringer kommer

Bevica Fonden er en erhvervsdrivende fond, der gennem

midlerne til uddelinger fra arv og gaver. Herudover admini-

aktiv formuepleje sikrer, at der til stadighed er økonomisk

strerer Fonden legater, der kan søges til specifikke formål,

basis for støtte til mennesker med bevægelseshandicap.

men stadig med fokus på mennesker med bevægelseshan-

Herudover engagerer Bevica Fonden sig i forsknings- og ud-

dicap. Læs mere på www.bevica.dk og www.force4.dk.

Jacob Nossells Kongelige Teater-debut bliver til dokumentar
DEN 21. SEPTEMBER indtog komikeren

lingen Human Afvikling, som handler

som har en spastisk lammelse og derfor

Jacob Nossell Gamle Scene på Det Kon-

om retten til at leve livet i 2014. Det er

måske er en del af en uddøende race.

gelige Teater. Det gjorde han i forestil-

et centralt spørgsmål for Jacob Nossell,

Det er i hvert fald det, som forestillingen
kredser om: Skal man bare hoppe i graven og acceptere, at i nær fremtid vil de
fleste fostre med handicap fravælges?
Sådan spurgte han fra scenen i en engangsforestilling på Det Kongelige teater,
som nu bliver en del af en dokumentarfilm, som er produceret af dokumentari-

Foto: (DKT).

sten Christian Sønderby Jepsen.

of Neuroscience, skriver Københavns
Universitet i en pressemeddelelse.

amputationer. Det skriver Københavns
Universitet i en pressemeddelelse.

Dansk forskning tyder på, at kolesterolmedicin kan reducere risikoen for at
udvikle diabetiske senkomplikationer
som blindhed, nerveforstyrrelser og

Den ukrainske filminstruktør Miroslav
Slaboshpytskiys film The Tribe, som
havde premiere i oktober, udelukkende
spilles af døvstumme skuespillere, og

at den hverken undertekstes eller på
anden måder oversættes.
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Køb hudplejeprodukter og
støt Dansk Handicap Forbund

Sekretariatet
takker for
aviserne
NÅR DER SKABES NYHEDER, så forbruges der nyheder. Derfor skrev

HEIDI SCHNABEL ER handicaphjælper og kjolemager. Hun har i samar-

direktør Jens Bouet ud til både Ekstra

bejde med kosmetolog Katrine Hofdahl skabt hudplejeserien ”Made with

Bladet og Børsen for at høre, om ikke

Love”, som er fremstillet af 100 % naturlige og overvejende økologiske

de ville være behjælpelige med nogle

ingredienser. Hudplejeserien har eksisteret i 2,5 år og fremstilles i Rørvig.

eksemplarer af deres aviser til forbun-

Denne serie har Dansk Handicap Forbund helt eksklusivt fået lov til at til-

det. Begge vendte positivt tilbage, og

byde alle, som den ideelle julegave til dem, der gerne vil forkæle sig selv

det betyder, at sekretariatet i Køben-

eller andre.

havn nyder godt af daglige nyheder

De seks udvalgte produkter sælges samlet og leveres i en gaveindpak-

fra Ekstra Bladets udgave på papir,

ning indeholdende:

mens et par medarbejdere har fået

Foot salt, foot oil, body oil, coco face scrub, face oil og sugar scrub.

adgang til Børsen på nettet. For det vil

Scrub produkterne giver en let peeling af huden, som på den måde bli-

Dansk Handicap Forbund gerne sige

ver klar til olierne, som kan bruges i stedet for dagcreme og bodylotion.

tak. For det viser, at folk er villige til at

PRIS KR. 150

give en hjælpende hånd, når pengene

Ved køb af gavepakken gennem Dansk Handicap Forbund, så doneres

er små.

bruttoavancen på alt det købte til forbundet.
På Dansk Handicap Forbunds hovedkontor har vi i december måned
gavepakken til salg. Du kan købe den i webshoppen eller bestille den.
Til prisen skal lægges porto. Kontakt Jeevan, tlf. 39 29 35 55. Du er
velkommen til at prøve produkterne på hovedkontoret, inden du køber.
Tre af produkterne: Bodyoil, salt scrub og sugar scrub kan også købes
stykvis og i større størrelser til kr. 50 pr. stk. Også her går bruttoavancen til
Dansk Handicap Forbund.

Få Dansk Handicap Forbund ud til foredrag
DANSK HANDICAP FORBUNDS medlemmer har mange historier
at fortælle, og der er mange, der er interesserede i, hvad de har at
sige. Derfor har forbundet allieret sig med en række medlemmer,
som alle sammen lever et liv med handicap, og som meget gerne
stiller op til foredrag og fortæller om deres liv.
Listen inkluderer bl.a. Lea Stigel Nielsen, Zakaria Naser, Jens Christiansen, Rasmus Møller og Søren Kim Lund. Og flere kommer hele
tiden til. Foredragene kan rekvireres af alle – grupper af private,
foreninger og virksomheder. Det kræver blot, at man henvender sig
til hovedkontoret. Og hvad koster det så? Ikke andet end en valgfri
økonomisk donation til Dansk Handicap Forbund. På forbundets
facebookside vil man i den kommende tid kunne finde yderligere
information om holdet og de emner, der vil blive taget op.
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Landsformand Susanne Olsen (tv) og
Lea Stigel Nielsen har holdt foredrag.

DHFs Facebookside får flere følgere
DANSK HANDICAP FORBUND får

Siden sidste nummer af Han-

færre end 2264 mennesker,

støt og roligt flere og flere føl-

dicap-nyt, er det mest popu-

men også delt eller ”synes godt

gere på forbundets facebookside,

lære opslag en kommentar fra

om”.

og mange af dem vælger også at

landsformand Susanne Olsen

kommentere eller dele de opslag,

om DR2 programmet Farvel-

medlemmer vil kigge og deltage

forbundet laver.

færd. Den er blevet set af ikke

på siden.

Forbundet håber, at endnu flere

Mennesker med handicap
er et uudnyttet potentiale
LANGT FRA ALLE personer med handicap, der
har en kompetencegivende uddannelse, har
et arbejde, viser ny rapport. Det gælder både
dem, der har korte og lange uddannelser.  
Det skriver Det Nationale Forskningscenter
(SFI) i en pressemeddelelse.

Friluftsliv for alle
FIRMAET HANDIKANO HAR for nyligt ændret navn til ”DiTFRiLUFTSLiV”. Ideen bag firmaet er, at alle skal kunne have et
aktivt friluftsliv, og derfor gælder det om at gøre det muligt,
uanset om det handler om en enkeltperson eller en gruppe.
Sikkerheden er naturligvis i top, og alle, der hjælper, er uddannede instruktører.
”Det vigtigste er, at du holder fast i drømmen om oplevelsen, indtil vi har talt om mulighederne,” står der på deres
hjemmeside som en slags motto.
Og der er en del at vælge i mellem, fx kanoture med kanoer
monteret med stabiliserende pontoner, eller prøve en svæve-

For stort set alle uddannelsesniveauer er andelen i beskæftigelse lavere for personer med
handicap end for personer uden handicap.
Det viser undersøgelsen, der for første gang
giver et detaljeret og landsdækkende billede
af, hvilke uddannelser personer med handicap
har, og hvor ofte de er i beskæftigelse.
”Det tyder på, at der er et uudnyttet potentiale, som arbejdsmarkedet kunne drage nytte
af. Vi kan dog ikke udelukke, at nogen har så
stort et handicap, at beskæftigelse ikke er mulig,” fortæller seniorforsker Jan Høgelund, der
har stået i spidsen for undersøgelsen.

bane eller køre med terrængående kørestol. Firmaet har en
særafdeling www.handigear.com, som sælger forflytningsudstyr, der gør det muligt for mennesker med handicap at dyrke
friluftsliv til lands eller vands.
En dag fik Erik Derdau, stifter af firmaet, en udfordring om
tilpasning og forøget siddekomfort til en sit-ski, som er specialkonstruerede ski, man kan bruge siddende. Han brugte sit
netværk og fandt et lille firma i Polen, som producerer Stabilo,
som er en stabiliserende pude, som kan formes efter brugernes kroppe. Det viste sig, at puderne kunne købes i 20 lande,
bare ikke i Danmark. ”Jeg tog ned og besøgte familiefirmaet i
Polen. Det var helt utroligt, det var som om, at vi var i familie,
og som om jeg havde kendt dem altid. I Polen er der meget
friluftsliv, men de kender ikke noget til friluftsliv for mennesker med handicap, så det vil de gerne lære noget om,” fortæller han glad og forventer en del af samarbejdet.

Foto:Colourbox.
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Mørket sænker sig
DITTE GULDBRAND FHV. STUDIEVÆRT springer ud som krimiforfatter. I bogen dukker et lig af en kendt forfatter op i Esrum sø, og
hurtigt står det klart for vicepolitikommissær Peter Berg, at der
er tale om et mord og ikke en ulykke. Den unge politikvinde og
psykolog Line Guldmark bliver kaldt ind for at hjælpe med opklaringen, men pludselig bliver hendes eget privatliv en del af
sagen. Mordet trækker nemlig spor tilbage til en gammel forbrydelse, som er begået på børnehjemmet Solgården. Det viser
sig, at Lines mand Søren Jacobsen har boet på børnehjemmet
og kendte offeret. Sagen har også politiske konsekvenser, fordi
statsministerkandidaten også kender offeret.
”Mørket sænker sig” er en psykologisk krimi om magt, ensomhed, og ikke mindst ”de glemte børn” på børnehjem.
Forfatteren Ditte Guldbrand er 34 år og kørestolsbruger, som
ganske ung var hun studievært på ”Ditte og Datte”, der blev
sendt hver lørdag morgen gennem 1 ½ år på TV 2, senere var hun
vært på dokumentarfilmen ”Sommerlejr på frihjul” også på TV 2.
Hun har også været formand for Sammenslutningen af Unge med
Handicap (SUMH). Bogen er udgivet på Valeta og findes både som
paperback og E-bog.

M A S T E R I U N I V E R S E LT
DESIGN OG
TILGÆNGELIGHED

W W W. E V U. A A U. D K / M A S T E R / M U DT

2 Å R ( H A LV T I D S S T U D I E R )

Master i Universelt
Design og
Tilgængelighed

FORESTIL
DIG!
FORESTIL DIG ET BYGGET MILJØ, SOM IKKE UDELUKKER NOGEN.
AT B Y G N I N G E R O G U D E A R E A L E R G I V E R A D G A N G F O R A L L E .
AT T I L G Æ N G E L I G H E D E R I N T E G R E R E T I D E N A R K I T E K T O N I S K E P R O C E S
– F R A S TA R T T I L S L U T.
F O R E S T I L D I G E T U N I V E R S E LT D E S I G N .
M A S T E R I U N I V E R S E LT D E S I G N O G T I L G Æ N G E L I G H E D

SATSPULJEN
ER FORDELT

NYE STUDERENDE kan optages på Master
i Universelt Design og Tilgængelighed,

SATSPULJEN FOR 2015 er på 246,5 millio-

som tager to år. Efter endt uddannelse

ner kr. og er forhandlet på plads. Pengene

kan kandidaterne formidle viden og råd-

skal gå til en større gentoptræningsind-

give professionelt om universelt design og tilgængelighed,

sats, så der maks. må gå to uger fra man

både generelt og i forbindelse med konkrete processer i

udskrives fra et hospital, og til man tilby-

bygge- og anlægsfasen af et byggeri eller en byplan. Ud-

des genoptræning. Et andet stort område,

dannelsen foregår i København og henvender sig til ansatte

som tilgodeses, er misbrugsområdet her-

i offentlige og private virksomheder og institutioner, som

under forebyggelse og fx hjælp til gravide

arbejder med design, byudvikling og tilgængelighed i

misbrugere. Andre områder er ældres

krydsfeltet mellem teknik, økonomi, lovgivning og etik. Ma-

mulighed for at dø i eget hjem eller på

steruddannelsen i Universelt Design og Tilgængelighed er

plejehjem i stedet for på et hospital samt

tilrettelagt, så det er muligt at gennemføre den ved siden af

en socialambulance, der skal have fokus

et fuldtidsarbejde, enten som to års koncentreret halvtids-

på socialt udsatte grupper og hjemløse.

studium eller som moduler fordelt over længere tid, dog

En pulje på 12 mio. kr. er afsat til tilbud til

maksimalt seks år.

familier med uhelbredeligt syge børn. Se

Læs mere om uddannelsen på www.sbi.dk
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hele listen på Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelses hjemmeside www.sum.dk

BaraSnake

– en anderledes halskrave
ET NYT PRODUKT ved navn ”BaraSnake” var blandt nyhederne på
Rehab messen (Se side 16). Et firma fra Island står bag produktet,
som er en blød nakkestøttekrave for voksne. ”Ideen bag designet
var at skabe et produkt, der ville tiltrække positiv opmærksomhed
til brugeren i stedet for at fokusere på en underliggende fysisk
sygdom,” siger marketingsdirektør Birkir Brynjarsson. Kraven er
også velegnet til rejsebrug, da den giver både hvile og støtte. Den
er let at justere og begrænser ikke bevægelser. ”Nogle bruger den
også som et tørklæde, og det kom som en overraskelse for os,”
fortæller Birkir Brynjarsson.
Firmaets designer Bjargey kom hurtigt på ideen om en slange.

Bedre
indretning
til søs

Men selve produktudviklingen tog et stykke tid. Slangen er et universelt tegn på medicin og stammer fra oldtidens græske mytologi,
og det er den ide om helbredelse og medicin, som firmaet har leget
med i designet. ”Vi har fået mange positive kommentarer fra både
brugere, sundhedspersonale og
designere,” siger Birkir
Brynjarsson.
BaraSnake fås i
forskellige farver

TO NYE STANDARDER for rederierne skal

og i to størrelser.

hjælpe med at indrette færgeterminaler

Den kan købes

og passagerskibe, så også passagerer med

i Danmark hos

handicap kan få en ligeværdig rejse. Køre-

KC Pedersen og

stolsbrugere har på lige fod med andre ret

koster ca. 960

til at komme med offentlig transport ifølge

kr. Se evt. flere

EU’s passagerrettigheder. Statens Bygge-

produkter på

forskningsinstitut (SBi) har netop udgivet to

det islandske fir-

standarder for de danske passagerskibsre-

mas hjemmeside

derier, der samler gældende lovgivning og

http://www.

gode råd, når der skal bygges færgetermi-

barahealth.

naler og passagerskibe, der er tilgængelige

com

for alle uanset handicap. Det er Danmarks
Rederiforening og Bilfærgernes Rederiforening, der har taget initiativet til de to standarder, da de har savnet at få samlet både
gode råd og lovgivningen.
De to standarder: ”Rederiernes standard
for tilgængelighed på passagerskibe” og
”Rederiernes standard for tilgængelighed i
færgeterminaler” består af tjeklister til både
færgeterminalen og til tilgængeligheden på
selve skibet. Standarderne er gratis tilgængelige på www.sbi.dk/tilgaengelighed.
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Af Vibeke Baden Laursen Fotos: Jane Karup Pedersen

På rejse i Tysk
Tysk Turist Information vil gerne gøre opmærksom på,
at Tyskland er et feriemål for alle. Handicap-nyt har
været på studietur og testet mulighederne for kørestolsbrugere i landsdelen Franken

E

FTER EN LIDT bøvlet flyrejse med flyskift i Frankfurt
er jeg og min hjælper med
en lille bus på vej fra lufthavnen i München og til Gunzenhausen, som ligger midt i regionen
Fränkisches Seenland – på dansk
Franken, og som er et populært turistmål i Tyskland. Hotel Adlerbrau
ligger på byens hyggelige gågade
og befinder sig i en gammel bygning, som for nyligt er renoveret.
Her mødte vi de andre inviterede
fra Danmark, Sverige og Finland,
hvoraf flere var kørestolsbrugere
med hjælpere.

Nazisternes bygning til
kongresbrug er nu museum.
12 • HANDICAP NYT 5 - 2014

Næste dag var vi på udflugt i
Gunzenhausen, som blev grundlagt
i 1250 og er en af de utallige hyggelige middelalderbyer, som findes
overalt i Tyskland. På byens torv er
et bemærkelsesværdigt klokketårn.
Oppe i toppen bag glasruder er der
mekaniske voksfigurer, som på hver
anden times hele klokkeslag bliver
“vagt til live” og danser.
Mit overordnede indtryk af Gunzenhausen er, at den er delt op i en
relativ tilgængelig del og en mere
ufremkommelig del set fra en køre-

stolsbrugervinkel. Byen har tidligere
været offer for mange oversvømmelser, så der er mange høje kantsten og
trin op til en del af byens butikker.

Rekreativt område
Det store kunstige søanlæg “Altmühlsee”, som blev anlagt fra
1981 til 2000, har været med til
at forhindre oversvømmelser. Her
er et fuglereservat med kunstige
øer, hvor vi kan færdes overalt på
brede gangstier af grus, og vi kan
krydse fra den ene ø til den anden
på brede træbroer. Der er plankeværker i massivt træ på broerne,
som man kan støtte sig op af, og
læne sit kamera eller kikkert på,

land

Et fuldt
tilgængeligt
skib er et
højdepunkt
på rejsen.

når man skal tage billeder eller
lure på fuglene.
Der er også store udkigsplatforme.
Den første platform er stor med en
rampe i massivt stål med rillet underlag, der skråner zigzaggende op med
en god stigning til platformen. Dog fik
jeg den dér “snydt grønært”-følelse,
da jeg så en tildækket platform ca.
5-8 meter højere oppe, hvor gående
kan observere fuglene tørskoede.
Men forklaringen var, at det ville blive
for dyrt at gøre den tilgængelig.

Skibet M/S Brombachsee
Herefter kørte vi hen mod skibet
M/S Brombachsee. Landskabet var
meget smukt, grønt og frodigt, ret
kuperet og med store strækninger
af granskov.
Vi havde fået fortalt meget om skibets toptunede tilgængelighed. Og
vi blev ikke skuffede. Alle forhold på
M/S Brombachsee er fuldkommen
perfekte. Det er en suveræn fed oplevelse at prøve at være på et skibsdæk i fri luft med så megen plads, at
det er stressfrit at begive sig rundt
på skibet i sin elektriske kørestol. Alt
går op i en højere enhed – det flotte
vejr, en fuldkommen stille sejltur,
det formidable skue udover landskabet og fornemmelsen af nærmest
at kunne svæve rundt i sin ellert på
dækket, fordi det er så fremkommeligt. Dette er bare den perfekte
ferieramme!
Skibet har en ny glaselevator, som
er finansieret af EU-midler, og den
er ifølge forpagteren alle 80.000
€ værd! Hvilket jeg kan bekræfte.
Den er genialt placeret for enden af
skibets agterstavn, og det er et skue
uden mage at køre op og ned med
den og blive mødt med en bjergtagende fornemmelse af at kunne opleve sejlturen fra højder, der vækker,

Besøg på Tysk National
Museum i Nürnberg.

for en kørestolsbruger, triumferende
følelser af ubegrænset sigtbarhed.

Nürnberg
Næste dag ankommer vi til Nürnberg.
Som gæst har man det som om, at
man er havnet midt i en levende historiebog. Her er markeder, hyggelige
gågader, bymur og en borg. For kultur-, kunst- og historieinteresserede
er det et sandt mekka at havne her.
Byen er blandt andet kendt for
Nürnbergprocesserne, det omfattende retsopgør efter 2. verdenskrig, hvor de hovedansvarlige for
nazisternes ugerninger i 1946 blev
anklaget og dømt. Men nu om dage
kendetegnes byen også for sine
mange messer, markedspladser og
et væld af museer.
Den første dag er vi på rundtur på
Germanisches Nationalmuseum, som
er Tysklands største kulturhistoriske
museum, og som udstiller ca. 1,3 millioner genstande fra det tyske folks

historie helt tilbage fra romertiden og
til det 19. århundrede. Museets tilgængelighed er i top med brede ramper og rummelige elevatorer over alt.
For den, der interesserer sig for folkelig kulturarv, er museet et ”must”.
Til frokost stiftede vi bekendtskab
med byens hofret Nürenberger rostbratwurst, som er blevet fremstillet
og solgt siden første halvdel af det
14. århundrede.

Dokumentationscenter
om Nürnberg og nazismen
Nürnberg var Hitlers propagandascene nr. 1. Vores guide fortalte
udførligt om 1930’ernes depressionsramte Tyskland og om Hitlers
magtovertagelse og hans ide om at
skabe ”førerbyer”, hvor Nürnberg
skulle være partibyen. Vi kørte fire
kilometer udenfor byen til et stort
åbent område, hvor nazisternes
propagandafilm blev optaget, og
hvor Hitler holdt brandtaler for et
HANDICAP NYT 5 - 2014 • 13
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Af Vibeke Baden Laursen
Et museum
i Nürnberg
dokumenterer Nürnbergprocesserne,
hvor mange
ledende nazister blev
dømt efter
krigens
afslutning
og dernæst
henrettet
for deres
forbrydelser.

Markedsplads i Nürnberg.

iscenesat publikum. Vi blev siddende i bussen og kiggede ud på
det golde betonlandskab. Det var
som om, man blev suget tilbage
til dengang, og menneskebrølet
lød klart for mit indre øre. Derefter
kørte vi til Dokumentationszentrum
Reichsparteigelände. Et gigantisk
bygningsværk af mursten og beton,
som skulle rumme partikongresserne, men det blev aldrig taget i
brug. Selve området er tegnet af
nazisternes foretrukne arkitekt Albert Speer og stod færdigt i 1937,
men der var krigsmaskinen gået i
gang, og alle resurser blev brugt på
våbenproduktion og fremstilling af
den kendte VW boblefolkevogn.
Museet er meget tilgængeligt,
derfor var det ærgerligt, at høretelefonerne med fortællingerne til udstillingens billeder var svære både
at få op til ørene og bruge for folk
med håndmotoriske udfordringer. Et
kæmpeproblem da man ikke rigtigt
får noget ud af udstillingen uden
høretelefoner. Ellers er museet meget informativt og effektivt formidlet
med gode plancher, fotos og film.

Tankevækkende installation
Det, der gjorde størst indtryk på mig,
var en ny installation til minde om
udryddelsen af de seks millioner jøder. Den er bygget som en jernbane,
hvor hver svelle er belagt med små
kort med et navn, fødsels- og dødsdato og sted. Hver kort repræsenterede 100 personer. Hvis alle ofre
skulle have et kort, skulle installatio14 • HANDICAP NYT 5 - 2014

En tankevækkende installation til minde om
de jøder, som måtte
lade livet i de mange
udryddelseslejre.

nen have været fire kilometer lang.
Jernbanesporet var bygget i en mørk
gang, og for enden af gangen var en
dør, som skulle illudere indgangen
til et gaskammer.
Vi så også et udstillingsrum om
Nürnbergprocesserne med filmklip
fra retssagen, hvor de nazistiske
bødler kynisk nægter deres ugerninger. Meget hårrejsende at være
vidne til. Hvad der skete dem efter
dommene, kunne man se i avisudklip, hvor de ligger henrettede i
feltsenge med galgesnore om deres
halse. Dokumentationszentrum
Reischparteigelände vil fremover stå
som et af de mest bemærkelsesværdige museer, jeg længe har set.
Summa summarum. Landsdelen
Franken er afgjort et besøg værd
og byder på noget for enhver smag
og interesse, og jeg kommer gerne
igen. ■

HOTELLER
Gunzenhausen
Hotel Adlerbräu
http://www.hotel-adlerbraeu.de

Nürnberg
Loews Hotel Merkur
http://loews-hotel-merkur.de
SORAT Hotel Saxx Nürnberg
http://www.sorat-hotels.com/en/
hotel/saxx-nuernberg.html

Seværdigheder
Skib
http://www.ms-brombachsee.com/

Museer i Nürnberg
http://www.gnm.de
www.museen.nuernberg.de/
dokuzentrum
Handicap-nyt var inviteret på studietur af Tysk Turist Information
i samarbejde med Fränkisches
Seenland og Nürnberg.

Selvhjulpen på badeværelset
MANUEL UDSKYL
SIMPEL
FJERNBETJENING

OP

NED
ELEKTRONISK
UDSKYL

KIP FUNKTION

HØJDE
JUSTERING

START VASKE-TØRRE
PROGRAM

NYHED

PATENTERET
BENLØFT

HS 130 K hæve/sænkesystem
med et Geberit AquaClean
8000 UP
HS 130 K giver optimale muligheder
ved forflytning til toilet. Indstilles let
til den rigtige højde. Brugervenlig
håndbetjening.
Kombiner HS 130 K med et vaske
toilet for at opnå bedre hygiejne,
komfort og øget selvhjulpenhed.
Der er lagt vægt på rengøringsvenligt
og diskret design med høj funktionalitet.

Windsor 3 badekar med hæve/sænke stol
– med patenteret benløft

SIMPEL
BETJENING:
KUN 2 KNAPPER

Nedsat mobilitet er ingen hindring for et varmt bad.
Kom fx fra kørestol over på badestolen og bliv, ved
simpel betjening ført op i badet.
Mulighed for tilvalg af air spa-bad funktion, lys og lyd
i badet.
Der er lagt vægt på komfort, rengøringsvenligt og
diskret design med høj funktionalitet.
Se vores andre modeller som tilgodeser liftbrugere
og arbejdsmiljøet hos plejepersonalet.

SmartHome rådgiver dig til den bedste helhedsløsning i badeværelset,
- hvad enten der er brug for et bidet–sæde eller en komplet toilet løsning.
Stort erfaringsgrundlag med over 1.500 installationer
til både kommuner og private kunder.
SmartHome har eksisteret siden 2007 og har egen tekniker og ergoterapeuter.
Vi er med Jer lige fra rådgivning – installation til implementering.
Kontakt os for flere oplysninger på tlf. 2247 2244 eller se mere på www.smarthome.dk

SmartHome ApS
Messingvej 33 | 8940 Randers SV | Tlf. 22 47 22 44
smarthome@smarthome.dk | www.smarthome.dk

MESSE FOR HJÆLPEMIDLER

Af Mads Stampe

Pressefoto:
Kim Bay, Health & Rehab

HØJTEKNOLOGISKE
LØSNINGER PRÆGEDE
ÅRETS REHAB MESSE
Årets nyhed på Scandinavian Health & Rehab messe i Bella Center i København var en
kørestol, som kan styres via en smart phone. De højteknologiske løsninger var en generel
tendens på messen
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E

N SUMMEN AF stemmer
kommer mig i møde, da jeg
træder ind på årets Health &
Rehab messe i Bella Center
i København. De besøgende går,
kører og cykler ind og ud imellem
hinanden, og det er et fantastisk
mangfoldigt publikum at skue, når
man kigger rundt.
Der er mennesker med alle mulige
former for handicap, og der er mennesker uden handicap. Der er privatpersoner, som blot er interesseret i
at se, hvad der findes af hjælpemidler på markedet. Andre er sendt i
byen for en af landets kommuner.
Det er første gang, jeg deltager på
messen, og i dele af den store hal,
hvor alle udstillerne er installeret, er
det som at træde ind i på en livlig
markedsplads. Folk smyger sig ind og
ud imellem hinanden på el- og hånddrevne køretøjer, som de med stor
fornøjelse afprøver for første gang.

Teknologien sejrer
Hengemt i et hjørne får jeg øje på
en robot. Sådan en som jeg senest
har set i Star Wars-filmene. Det
fanger selvfølgelig min opmærksomhed, ligesom den har fanget mange
af de andre besøgendes opmærksomhed.
Robotten er på mange måder et

symbol på den teknologiske udvikling, der er sket på hjælpemiddelområdet de seneste år, og de
højteknologiske løsninger udgør da
også en klar tendens på årets Rehab
messe. Det mener i hvert fald Troels
Oliver Vilms Pedersen fra Teknologisk Institut.
”Den teknologiske udvikling har
bestemt taget fart de senere år, og
det slår selvfølgelig igennem på
årets messe,” fortæller han.
Teknologien er for alvor er slået
igennem og årets nyhed var da også
en app-drevet kørestol. En iPad på
hjul, faldt jeg også over. Den kan på
bedste science fiction vis gøre det
ud for en foredragsholder, uden at
foredragsholderen er fysisk til stede
i rummet; tele-presence, hedder det.
På min rundtur finder jeg også et
gulvtæppe, som registrerer, hvis en
beboer på eksempelvis et plejehjem
falder. Sensorer i tæppet sender
signal til personalet, som hurtigt kan
komme beboeren til hjælp.

International
opmærksomhed
Det intelligente tæppe bliver vist
frem i en model af et moderne plejehjem fra Aalborg, hvor tilgængeligheden for mennesker med handicap
er i top, og hvor de velfærdstek-

ÅRETS NYHED: APP-STYRET KØRESTOL

Der var stor
opmærksomhed omkring
kørestolen
fra Invacare
– ikke mindst
fordi den
vandt prisen
som årets
nyhed på Rehab messen

Prisen som Årets Nyhed på Rehabmessen gik i år til Albor Twion hjælpemotoren fra Invacare. En medfølgende mobilapp giver brugeren større
frihed i hverdagen.
Alber Twion hjælpemotoren gør det nemmere for brugeren at forcere
kantstene, bakker og ujævnheder, og derudover kan brugeren ved hjælp
af en mobilapp flytte rundt på sin kørestol uden at sidde i den. Fx kan
man flytte den væk fra sig, når toiletbesøget skal klares, og dermed bliver
kørestolsbrugeren mere selvhjulpen og får større frihed i hverdagen.

Målgruppen for denne type hjælpemotor, skriver producenten på sin
hjemmeside, vil typisk være paraplegikere eller kørestolsbrugere med
smerter i skuldre og håndled, som har relativ god stabilitet i overkroppen,
rimelig koordinering af armene og middel håndfunktion.

Foto: Mads Stampe.

Alt sammen er pakket ind i et lækkert og brugervenlig design, som alt i
alt sikrede hjælpemotoren prisen som årets nyhed på messen.
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ROBOTTEN HJÆLPER PÅ HUKOMMELSEN
Et af Rehab messens helt store til-

menneskelig. Det er forskellen,” ly-

løbsstykker var en robot, som hjæl-

der det fra en af de borgere, der har

per på hukommelsen. Silbot hedder

været i kontakt med robotten.

den, og den ligner mest af alt noget,

Projektet er et samarbejde mellem

som kommer ud af en Star Wars-

flere områder i Aarhus Kommune.

film.

De tre hovedformål med projektet

Men den er virkelig nok, og det
er dens evner også, hvis man skal

er at undersøge:
• Om hjernetræning med Silbot kan

tro de mennesker, som står bag

skabe en synergieffekt i samspil

projektet. I en periode på to år med

med fysisk træning for borgere i

start 1. januar 2014 tester Center

fysiske rehabiliteringsforløb på

Frihedsteknologi i Aarhus den lille

Vikærgården.

robot og udfører hjernetræningsses-

• Om hjernetræning med Silbot har

sioner med ældre borgere, som læ-

effekt hos borgere med demens

rer en række strategier for at kunne

i en tidlig fase samt hos borgere

huske bedre. Og i den proces spiller

med hukommelsesbesvær, og

robotten Silbot en stor rolle.

• Om brugen af robotter har effekt

”For det første så er han jo rigtig

på indlæringen hos børn og unge

sød, og han siger jo mange pæne

med ADHD og autisme.

ting. Det er motivation. Han er så

nologiske løsninger har fået lov
at fylde. Hæve- sænkeborde og
bøjlestænger, der kommer ud af
klædeskabet ved tryk på en knap,
er en selvfølgelighed i de små lejligheder. Gardiner, der ruller for og
fra ved hjælp af en fjernbetjening,
er det samme.
Den slags løsninger er vi gode til
her hjemme, og det har man fået
øjnene op for i udlandet. Udenlandske delegationer vil inspireres
til at gøre det bedre hjemme hos
dem selv, og derfor er de også at
finde på Rehab messen.
”Jeg har lige været i kontakt med
et koreansk tv-hold, som er i gang
med et program til nationalt tv
om fremtidens løsninger inden for
velfærdsteknologi. I den fortælling
er Danmark et godt eksempel,”
fortæller formand Leif G. Lytken fra
Dansk Rehab Gruppe, som står bag
messen.
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Kommer brugerne til gode
Også han oplever et øget fokus på
innovation og samarbejde på tværs
i bestræbelserne på at finde de
bedste løsninger til brugerne.
”Der er for alvor ved at komme
gang i den teknologiske butik,” konstaterer han.
Især løsninger, som er koblet op
på IT-teknologi, er vundet frem de
senere år. Det viser sig i årets nyhed, men det er også tydeligt at se
på de træningsredskaber, der findes
til både fysiske og psykiske forbedringer på messen.
De nye teknologiske muligheder
giver bruger og træner mulighed
for at følge udviklingen i et givent
træningsprogram og justere undervejs via IT-opkobling og interaktive teknologier. De gør brugeren
mere selvhjulpen i forhold til sin
træning, og i sidste ende giver det
bedre tilbud om træning og reha-

Der var mange, der var interesserede i robotten Silbot. Foto: Mads Stampe.

bilitering, mener Troels Oliver Vilms
Pedersen.

Rehab messen
var en stor succes
Årets Health & Rehab messe var en
kæmpesucces. Allerede på dag to
havde man haft flere besøgende,
end man havde på alle tre dage i
2012. Desuden oplevede arrangørerne en bredere skare af besøgende end sidst.
Det skyldes blandt andet, mener
Leif G. Lytken, et øget antal seminarer på messen og generelt et stort
arbejde fra arrangørerne forud for
årets messe.
”Opmærksomheden har været
enorm fra alle sider. I år havde vi
48 nyheder tilmeldt på messen – i
2012 var der 21. Det siger lidt om,
at vores arbejde forud for messen
har båret frugt,” siger en glad formand. ■

ARV

Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

ARV OG GAVER SKABER GLÆDE OG AKTIVITETER
I enhver forening med mange
aktiviteter, er det vigtigt med en
økonomi, der kan holdes ude af
foreningens drift og alene tjene det
formål at skabe glæde og mening
for alle.
Selvom vi skaber aktiviteter ud
fra kontingenter og Tips og Lotto midler, er det vigtigt
at udvikle nye aktiviteter og events i takt med tiden.
Det kan fx være kurser og aktiviteter for børn med handicap og deres forældre, sæsonrelaterede aktiviteter
for alle, foredrag osv.
Det er præcis, hvad Dansk Handicap Forbunds aktivitetspulje handler om. En pulje med alle ekstraordinære
indbetalinger, der heldigvis kommer til os hvert år.
Men hvor kommer disse penge fra?
Den overvejende del kommer fra arv, hvor vi er betænkte i testamenter og arver større og mindre beløb –
både som enebegunstigede eller sammen med fx Røde
Kors. Nogle gange er det millionbeløb, og andre gange
er det små beløb.
En stor del kommer fra virksomheder, hvor Dansk

Handicap Forbund enten er en integreret del af virksomhedens CSR politik, eller hvor vi samarbejder på et
kommercielt niveau. Det kan være via vores Ulandsafdeling (danske eksport- eller internationale virksomheder) og virksomheder, der beskæftiger sig med produkter til mennesker med bevægelseshandicap eller
gennem direktionen.
Atter andre beløb kommer fra støttemedlemskaber,
hvor enkeltpersoner, organisationer og virksomheder
ud fra et velgørenhedssynspunkt giver et bidrag til os.
Hvert år søger vi støttebeløb i en lang række fonde
for at skabe livsindhold, til hjælp og glæde for alle de
medlemmer, der har udfordringer med det offentlige,
eller som mangler lokalt netværk og derfor ønsker at
deltage i vores aktiviteter.
TUSIND TAK til alle bidragsydere, der hver for sig er
med til at bidrage med ekstraordinære oplevelser, sikre
uddannelse og oplysning samt give folk med bevægelseshandicap et skub fremad.
Jens Bouet, direktør i
Dansk Handicap Forbund

5 stjerner i sikkerhed

Vi præsenterer Ford Transit Custom Kombi. Bilen, med et moderne og dristigt design, og
som er fyldt med det nyeste indenfor teknologi og sikkerhed. Som den eneste i sin klasse
er Ford Transit Custom blevet tildelt de maksimale 5 stjerner i Euro NCAPs sikkerhedstest.
Som prikken over i’et kan den fås med alt fra bakkamera i bakspejlet til SYNC med automatisk nødopkald og Lane Keeping Alert, som advarer dig, hvis du kommer til at køre ud
over striberne i din vognbane. Ford.dk

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

E

14,3-15,6 km/l, CO2 168-183 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Krydstogter for ALLE

For eksempel med afrejse fra København:
De norske fjorde

7 nætter med MS Eurodam fra/til København
Afrejse 2015:

31. juli & 19. august

Indvendig kahyt fra kr.
Spændende destinationer

11.395,-

Oplev Baltikum

12 nætter med MS Eurodam fra/til København
Afrejse 2015:
8. & 20. maj, 1., 13. & 25. juni,
7. & 19. juli, 7. & 26. august

Indvendig kahyt fra kr.

Rummelige handicapkahytter

12.695,-

Altid med helpension

How2cruise bliver nu Proﬁl Rejser Cruise
– nyt navn, de samme cruisespecialister

For bestilling eller spørgsmål kontakt vores rejsespecialister på
tlf. 70 200 100 eller mail til cruise@proﬁlrejser.dk
Se ﬂere tilbud på handicapvenlige rejser på www.proﬁlrejser.dk/krydstogt
Vi er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2356
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Assens
Tirsdag den 9. december kl. 18.00: Julefrokost. Tilmelding
var den 25.11.
Tirsdage den 6. januar og 3. februar kl. 19.00: Hyggeaften.
Tirsdag den 20. januar kl. 19.00: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Gratis kaffe og brød.
Alle arrangementer foregår på Stadionvej 10 i Assens.

Bornholm
Søndag den 7. december kl. 12.30-16.00 i Sagahuset i
Rønne: Julefest. Pris kr. 110. Der serveres to retter mad samt
kaffe med småkager. Medbring gave til pris kr. 25. Tilmelding
senest den 3.12.
Lørdag den 24. januar kl. 12.30-16.00 i Sagahuset i Rønne:
Nytårsfest. Pris kr. 110. Der serveres to retter mad. Musik v/
Thomas Nyboe og lotteri. Tilmelding senest den 21.01.
Tilmeldinger til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04/20 41 43 04.

Frederikshavn/Sæby
Søndag den 7. december kl. 14.00-17.00: Juletræ. Pris kr.
25. Tilmelding var den 20.11.
Torsdage den 15. januar, 29. januar og 5. februar: Banko.
Mandag den 9. februar kl. 19.00 på Dagcentret Ingeborgvej: Generalforsamling.
Tilmeldinger til Jensy, tlf. 20 62 93 00, Inger, tlf. 51 57 06 38
eller Poul Ole, tlf. 23 66 12 96.

Frederikssund/Halsnæs
Lørdag den 13. december kl. 13.00-17.30: Julefest. Pris kr.
175 for medlemmer. Kr. 250 for ikke medlemmer. Tilmelding
senest 4.12.
Arrangementerne foregår Aktivitetshuset i Multisalen, Jernbanevej 2, Frederiksværk. Medmindre andet er nævnt.
Tilmeldinger til Hanne Ulvedal, 47 72 34 38/24 83 37 77.
Husk at oplyse om sukkersyge og om kørestol/rollator ved
tilmelding til arrangement.

Grenå
Tirsdag den 2. december i Posthaven: Håndarbejdsmøde.
(Juleafslutning).
Alle tilmeldinger kan ske til Karen, tlf. 23 60 33 56.

Haderslev
Tirsdag den 2. december: Lotto.
Tirsdag den 9. december: Fotograf Jørgen Kølle fortæller og viser billeder.
Lørdag den 13. december kl. 12.30: Julefrokost. Musik
v/ Eddie.
Tirsdag den 6. januar: Folkesanger Steen Olsen.
Tirsdage den 13. og 27. januar samt 10.februar: Lotto.
Tirsdag den 20. januar: Min islandske barndom v/ Arne
Tybjerg.
Tirsdag den 3. februar: Gensyn med søster Alice og søster Dagmar v/ Hanne Juul Dam.
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Arrangementerne afholdes kl. 19.00 til kl. 21.30 på Hiort
Lorenzens Center, Hiort Lorenzens vej 67 i Haderslev, med
mindre andet er nævnt. Spørgsmål rettes til formand Etti
B. Kjær, tlf. 40 15 29 43. Pris for arrangementer inklusiv
kaffe og brød kr. 25. Entré for ikke-medlemmer kr. 40.
Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Ring til 60 62 59 13
tirsdag mellem kl. 16.00 og 17.00, hvis kørsel ønskes.

Holbæk
Tirsdag den 2. december kl. 18.00 – 22.00 i Vommevad
forsamlingshus: Julefest med julemad, lotteri, sang og et
smukt juletræ. Pris kr. 250. Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding senest den 29. 11. til Henny, tlf. 23 98 93 09,
mail: hennycamilla@icloud.com eller til Grete, tlf. 59 43 49
24, mail: gretesonberg@webspeed.dk.

Horsens
Torsdag den 11. december kl. 19.00: Juleafslutning med
gløgg og æbleskiver.
Torsdag den 8. januar kl. 19.00: Nytårskur med oste- og
pølse-bord.
Alle arrangementer afholdes på Sundtoppen, Langmarksvej
86 i Horsens, med mindre andet er angivet.

Kolding
Onsdag den 3. december kl. 15.00 på Mokka Café i A.L. Passagen i Kolding: Julehygge.
Lørdag den 17. januar kl. 11.30-13.30 på Kolding Bibliotek, Slotsmøllen, Slotssøvejen 4 i Kolding: Nytårskur og fremtidsønsker. Ingen bindende tilmelding og ingen deltagerbetaling. Ring eller skriv til Gudrun, om I kommer:
gudrunbudde@pc.dk, tlf. 29 78 12 76 (aften).
Søndag den 8. februar kl. 13.00 i Skolegade 2A, 6600 Kolding: Biograf og Café. Efter kaffen vises filmen Min Lejlighed
i Paris. Bagefter er der hyggeligt samvær i caféen. Drikkevarer og mad betales selv. Pris kr. 150 for medlemmer, hjælpere kr. 100. Tilmelding senest 1.2. til Birte Rasmussen, tlf. 23
32 72 33 eller rasmine7@stofanet.dk. Hvis brug af kørestol,
oplys om det er manuel eller el-stol.
Husk cafémiddage den første onsdag i lige måneder kl.
15.00-17.00. Bare mød op, bordet er bestilt.

Korsør/Skælskør
Fredag den 12. december kl. 17.00 – ca. 21.45 i Teglværksparken i Korsør: Julefest med Lucia optog. Julemiddag sang
og musik. Pris kr. 240. Gæster kr. 290 evt. transport kr. 60.
tilmelding senest den 4.12. Tilmeldinger tlf. 58 19 60 79 eller
20 96 27 69.

Middelfart
Onsdag den 21. januar kl. 19.00-21.30 i Ejby Præstegård,
Nørregade 97 i Ejby: Foredrag v/ Ejby præsten Jens Christian
Rothmann om sin tid som feltpræst i Afghanistan. Kaffe og
kage. Pris kr. 100. Tilmelding senest den 16. 1.
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Tirsdag den 24. februar kl. 18.30-21.30 i Fænøsund Plejecenter, Vestre Hougvej 70 i Middelfart:
Syng med aften med Bjergbankens Cabaret. Vi serverer smørrebrød med øl og vand samt en kop kaffe senere.
Pris kr. 100, sidste tilmelding den 17. 2.
Alle tilmeldinger skal ske via sms tilbagemelding eller til Ejnar
Thomsen på tlf. 75 93 02 75 eller mail: Ejnar2009@live.dk
Husk hjælpere er altid gratis!

Midtvest
Lørdag den 6. december i vores lokale på Teglvænget 107 D i
Herning: Julehyggedag. Jule klippe dag med gløgg og æbleskiver. Ingen tilmelding.

Møn
Torsdag den 28. januar kl. 12.30-16.00: Nytårsfrokost, kaffe/
the. Pris kr. 150, ikke-medlemmer kr. 175.
Torsdag den 5. februar kl. 14.00-16.00: Banko. Pris kr. 50.
Ikke-medlemmer kr. 75. Pris for plader kr. 10.
Alle arrangementer foregår i Foreningens Hus, Rødkildevej
9b i Stege, med mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer til Jytte, tlf. 40 35 11 02 eller Svend, tlf. 21 22
20 55.

Næstved
Onsdage den 3. december, 7. januar og 4. februar kl.
19.00-21.30: Bankospil. Tilmelding - Taxa til Anette Fasmer, tlf. 28 41 34 06.
Onsdag den 18. december kl. 17.30-21.30: Julearrangement. Juleplatte, kaffe mm. og lidt juleunderholdning. Pris
kr. 175. Gæster kr. 225. Senest tilmelding 11.12 til Søren
Linke, tlf. 31 79 48 04 efter kl. 17.30.
Onsdag den 28. januar kl. 18.30-21.00: Hyggeaften i
kælderen. Tilmelding til Tobias Juliussen, tlf. 20 91 87 11.
Alle arrangementer foregår på Engvej 18 i Næstved, med
mindre andet er oplyst.

Odder
Tirsdag den 9. december kl. 19.00: Juleafslutning. Gratis
for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 50.
Arrangementer afholdes i Ålykkecenteret. Tilmelding skal
ske til Anne, tlf. 86 55 14 76 eller 41 44 09 78.

Odense
Søndag den 7. december kl. 12.30-17.30 i Hjallese Forsamlingshus: Julefrokost. Pris kr. 200. Tilmelding var den 24.11.
Tilmeldinger til Susanne, tlf. 61 31 35 75, Jørn, tlf. 30 13
35 75 eller Annette, tlf. 30 25 22 71.

Odsherred
Onsdag den 10. december kl. 13.00-17.00, Højby Sø, Ellingbjergvej 1, 4573 Højby: Julefrokost. Pris kr. 125. For
ikke medlemmer kr. 225. Hjælpere deltager gratis. Drikkevarer på egen regning. Tilmelding senest den 1.12 til Lena

• Priser fra kr. 4.075/uge
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på mail lena.nielsen@c.dk eller tlf. 59 65 95 86 eller Peter
på mail ptl@nyka.dk eller tlf. 59 93 12 34.

Silkeborg
Onsdag den 3. december kl. 19.00 på Remstruplund: Julehygge. Pris: kr. 50.

Skagen
Mandage den 1. og 8. december kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.
Torsdag den 4. december kl. 19.00-22.00: Bankospil.
Fredag den 12. december kl. 18.00-22.00: Juleafslutning.
Pris kr. 70. Ikke-medlemmer kr. 150. Der serveres sild,
grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister, leverpostej, dessert,
kaffe og småkager.
Pris for fællesspisning for medlemmer: kr. 70, ikke-medlemmer: kr. 150. Tilmelding senest fem dage før på tlf. 22
53 40 73 eller 20 86 45 54.
Pris for danseaften kr. 70. Dækker to stk. franskbrød med
rullepølse og ost. Tilmelding senest tirsdagen før på tlf. 22
53 40 73 eller 20 86 45 54.

Skive/Viborg
Tirsdag den 2. december kl. 19.00: Julehygge. Medbring
pakke kr. 25. Tilmelding var den 26.11. til Lis Mortensen,
tlf. 24 82 56 31.

Fredag den 9. januar kl. 18.00 på Selchaus Gård, Nordbanevej i Skive: Nytårsfest. Pris kr. 175. Ikke-medlemmer
kr. 225. Prisen inkluderer middag og underholdning. Drikkevarer købes. Medbring pakke til kr. 25. Tilmelding senest
29.12. til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.
Tirsdag den 3. februar kl. 19.00: Lotterispil. Pris kr. 5 pr.
plade. Kaffe/the og brød købes kr. 20. Ingen tilmelding.
Alle arrangementer foregår på Aktivitetscentret,
Odgaardsvej 15A, med mindre andet er nævnt.

Slagelse/Sorø
Mandag den 1. december kl. 18.00-21.00: Julehygge med
luciaoptog. Der serveres gløgg og æbleskiver, kaffe og
te samt julegodter. Pris kr. 30. Tilmelding var senest den
24.11.
Mandag den 5. januar kl. 18.00-21.00 i Kongehavecentret,
Svendsgade 102 i Slagelse Medlemsaften med nytårsbanko. Medbring selv pakke til mindst kr. 25. Bankoplader
og kvikke kr. 5 pr. stk. Kinesisk lotteri kr. 2 pr. lod. smørrebrød og kaffe/the og småkager sælges.
Lørdag den 31. januar kl. 13.00-17.00 i Hellig Anders
Park 56 i Slagelse: Nytårsfest. Pris kr. 50. Der vil blive serveret en sildemad, 2 stk. luksussmørrebrød samt kaffe/te
med æblekage. Øl, vand, snaps og vin kan købes. Lotteri
sælges.
Til- og afmelding skal ske til Aase, tlf. 26 21 70 02 eller
Susanne, tlf. 29 33 07 35.
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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
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DSB Handicapservice

ls

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/brochurer

Stevns/Faxe
Søndag 30. november: Juleudsmykningstur.
Torsdag den 4. december: Julehygge.
Al tilmelding til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33 eller IngeLise Pedersen, tlf. 25 33 32 17 (efter kl. 16.00), mail
ilpstevns@gmail.com.

Magnolia
- Danmarks smukkeste plejeseng

Sønderborg
Onsdag den 3. december kl. 16.00-20.00 i Multisalen,
Dybbøl Skole: Julehygge. Tilmelding senest den 28.11. til
Bente Rey, tlf. 74 41 68 63, mail benterey@bbsyd.dk.

Vestegnen
Lørdag den 6. december kl. 15.00-21.00 på Vejlebroskolen: Julebanko. Pris kr. 100. Der vil være mad og 2 genstande og risalamande. Tilmelding var senest den 26.11.
til Axel, tlf. 23 84 01 48 mellem 18.00-20.00.

Vordingborg
Mandage i oktober kl. 18.45: Bankospil.
Mandage i november kl. 18.45: Bankospil. Dørene åbnes
kl. 17.30. Salget slutter kl. 18.30.

BEVICA LEGATER
FERIELEGAT FRA BEVICA LEGATER
Bevica Legater yder tilskud til afholdelse af ferie i ind- og
udland. Legatet kan kun søges af personer med bevægelseshandicap. Er der behov for hjælper under ferien, kan
der samtidig søges tilskud til denne.Der ydes kun ferielegat hvert tredie år.
Ansøgningsskema kan enten trækkes på www.bevica.dk
eller rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til Bevica Legater, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5,
1571 København V.

GROSSERER CHRISTIAN HANSEN OG HUSTRU
ELLEN HANSENS LEGAT
Legatet uddeles til personer, der er eller har været indlagt
på Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk eller på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Legatet uddeles til økonomisk betrængte personer efter legatbestyrelsens skøn
og uddeles på legatstifternes bryllupsdag den 16. maj.
Legatet kan ikke søges til afholdelse af ferie eller lignende.
Ansøgningsskema kan enten trækkes på www.bevica.dk
eller rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til Bevica Legater, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade
5, 1571 København V mærket "Chr. Hansens Legat".
Ansøgningsskema mærket ”Chr. Hansens Legat” skal
sammen med dokumentation for indlæggelse på en af
ovennævnte klinikker være Bevica Legater i hænde senest
fredag den 28. februar 2015.

Kampagn
epris

19.990.Spar 30%

● Magnolia forener komfort
med smukt design.
● Prisbelønnet plejeseng,
som kan indstilles helt
efter dine behov.

Prøv Magnolia sengen
i 14 dage
- du vil ikke fortryde!
Se mere på
www.comfortdesign.dk

COMFORT DESIGN® - møbler i bevægelse

Jylland: Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Telefon: 7552 0151
Fyn: 7soveren · Middelfartvej 114 · 5200 Odense · Telefon: 6616 7499
Sjælland: SeniorShop.dk · Søborg Hovedgade 44 · 2860 Søborg · Telefon: 3943 0550
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ANNONCER
TRAPPELIFT SÆLGES
Liften kan løfte ca. 2-3 meter på lige trappe. Otte år gammel i fin stand. Nypris kr. 18.000.
Sælges for kr. 5000. Kontakt Torben Aggerbeck, tlf 56 49
88 05/29 46 05 98, e-mail: aggerbecktorben@gmail.com

3-HJULET BENZINSCOOTER SÆLGES
Fiddel fra 2009. Kørt 400 kilometer. Har store hjul og aluminiumsfælge. Den fire-takter motor kører på benzin 95
og har bakgear. Nypris kr. 44.000 inkl. sæde med armlæn
og frontskjold. Faktura haves. Sælges for kr. 20.000. Kontakt Rose Jensen, tlf. 23 96 66 69.

CYKEL SÆLGES
En Haverich Racer 27”, 21 -gear, 1 hjul foran, 2 hjul bagpå.
Farve: sort-violet. Styret kan indstilles efter behov. Gearet er monteret til venstre. Nypris kr. 21.000. Sælges for
højeste bud. Kontakt Anette, tlf. 53 28 88 22, e-mail: anetteoganders@hotmail.dk

ELEVATIONSSENG SÆLGES
Kaagaard model 380 bøg med stålben og fjernbetjening.
Kvittering haves. Kan hæves/sænkes i højden til maks. 95
cm. Kan hæves som en plejeseng med to motorer. Nypris
med rabat kr. 11.500 kr. uden madras. Sælges med medium hård madras, som er 17 cm tyk, 4 cm topmadras og en
næsten ny 12 cm tyk madras. Prisforslag kr. 9.000 eller
giv et bud. Skal sælges, da den er for høj til mig. Kontakt
Annette Kristensen, tlf. 21 86 45 64, email: parcelvej16@
hotmail.com.

NYT FRA AMPUTATIONSKREDSEN
Amputationskredsen holdt generalforsamling den
16. august 2014 i Odense.
Den nye bestyrelse er:
Formand Annelise Hansen, næstformand Jens
Arentoft, kasserer Tonny Ploug, sekretær Karin
Bregendahl. Bestyrelsesmedlemmer. Anja Bærentsen, Anton Tryggvason og Dorte Wiklund.
Suppleant Hans Ole Hansen.
Næste års generalforsamling bliver den 9. maj
2015 på Sjælland. Nærmere oplysninger følger.

ferie

med plads til forskelle

Et feriested, hvor tilgængelighed er en selvfølge.
Kun 200 meter til badestrand med badebro og en smuk udsigt
til Storebæltsbroen

Musholmvej 100, 4220 Korsør Tlf. 70 13 77 00
www.musholm.dk
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og går med dig hele vejen!
Hos os er mennesket i centrum.
Vi er din samarbejdspartner
og går med dig hele vejen!

Juridisk rådgivning
Legal Consult
Fuglebakkevej 88, 2000 Frederiksberg
(ved S-tog station Fuglebakken)

Kørestolstraktor

Telefon +45 22625381
info@legalconsult.dk
www.legalconsult.dk

For dig der vil selv - hele livet !
Klik på og kør

Kære borger

Juridisk rådgivning

Legal Consult er et juridisk
rådgivningsfirma, der tilbyder juridisk
Telefon +45 22625381
info@legalconsult.dk
bistand og / eller bisidderrolle
www.legalconsult.dktil borgere med et handicap og deres
familier.

Klik på og kør …

Legal Consult
Fuglebakkevej 88, 2000 Frederiksberg
(ved S-tog station Fuglebakken)

Hvorhen du vil

Handicapområdet er et af de mest udfordrende områder for
kommunerne.
-

Legal Consult holder kontakt med myndigheder og andre
interessenter i tæt dialog med borgeren
Legal Consult skaber tryghed i borgerens hverdag
Legal Consult sikrer, at kommunerne finder en optimal
ressourcebalance ved håndtering af komplekse opgaver.

Som borgerens repræsentant varetager Legal Consult bl.a.
følgende opgaver:
✓
✓
✓
✓
✓

Begærer aktindsigt i din sag
Tager (om nødvendigt) kontakt til din læge og andre aktører
Støtter dig under kommunens visitation i din sag
Fører dialog med myndighederne
Klagebehandling i tilfælde af afslag

Du har også mulighed for at tegne et rådgivningsabonnement,
således at du får en attraktiv mulighed for at få din egen jurist
som sparringspartner.
Kontakt os for mere information om vores abonnementsordning.
Kontaktoplysninger findes på: www.legalconsult.dk
Du kan også kontakte os via e-mail: info@legalconsult.dk

Forhandler
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18
WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 20 40 63 18

www.wayup.dk

Fordi livets udfordringer klares bedst i fællesskab
BPA
P.P. Handicapservice ApS står bag dig! P.P. Handicapservice ApS kender til alle de udfordringer, der
kan opstå, når man har en BPA-ordning og er arbejdsleder. Vi har mere end 10 års erfaring, som vi
meget gerne deler med vores samarbejdspartnere. Har du spørgsmål - eller oplever du udfordringer,
er du altid velkommen til at kontakte os!

Fuld Service på Helhedsløsningen
P.P. Handicapservice ApS leverer helhedsløsninger, der sikrer den optimale hjælp og omsorg for
Borgeren. Vi tager ansvar for opstart, etablering og drift af hjælperteams og tilrettelægger hjælpen i
tæt dialog med den offentlige myndighed og borgeren, og det uanset om der er tale om sundhedsfaglige ydelser, plejefaglige ydelser, støtteydelser eller aflastningsydelser.

Vikarservice
Vikarer til private, institutioner og plejehjem, som ved sygdom/ferie mangler ekstra mandskab.

Alle vores ydelser leveres med basis i vores værdinormer, der bygger på:
• Engagement
• Mere

• Omsorg

• Ansvar

• Fleksibilitet

• Respekt

end 10 års erfaring

• Kvalitet

• Livskvalitet

• Stabilitet

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848

E-MAIL

Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00
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DET SKER I DHF

BRUG VISO
Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer eller specialundervisning, kan du henvende dig til
VISO – Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som
rådgiver borgere, kommuner, og institutioner - når den
rette 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.

D E N U V I L D I G E KO N S U L E N TO R D N I N G PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)
Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk eller sikkerpost@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk

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

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

F LY T T E R D U , E L L E R E R D U F LY T T E T ?

RÅDGIVNING

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.

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2015
Enlige
Ægtepar/
Samboende

Undertegnede ønsker at blive medlem af
Dansk Handicap Forbund.
Jeg er:
handicappet
ikke-handicappet

310 kr.
465 kr.

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER
Navn:
Adresse:
Postnr./By
Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

Kommune:
Telefon:
E-mail:
Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk
Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra.

	Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:
Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)
RYK (rygmarvsskadede)
	
Amputationskredsen
				
(underskrift af det nye medlem)

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.

Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

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@dhf-net.dk.

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

Dansk Handicap Forbund
+ + + 11744 + + +
0893 Sjælland USF B

Problemer med Netto-parkeringspladser på Amager
To Nettoer på Amager har problematiske parkeringspladser. Det ene sted, Netto på Amager Landevej,
har handicapparkeringen tæt på indgangen, men der
er placeret et stativ med blomster ved siden af, så
det ikke er muligt at komme ud af bilen, med mindre
der bakkes ind. Mange bilister har desuden svært
ved at parkere midt i parkeringsbåsen, så man kan
risikere, at en bil holder så tæt på førersiden, at det
er yderst vanskeligt at komme ud af/ind i bilen.
Et andet sted, Netto på Kongelundsvej, er der fra
indgangen til Netto et skur med indkøbsvogne, dernæst to beholdere til glas og en almindelig parkeringsplads, før der er to handicapparkeringspladser.

Handicap- nyt har bedt om et svar fra Netto
Vedr. Amager Landevej skal jeg henvise til boligforeningen, der er ansvarlig for indretningen af parkeringspladsen.
Vedr. Netto på Kongelundsvej har jeg fået oplyst, at
det helt tilbage fra august har været et fokusområde
fra butikschefen og distriktschefen at sikre, at der er
fuld tilgængelighed omkring parkeringspladsen.
I tilfælde af at vi i Netto ikke gør det godt nok med
hensyn til sikring af gode forhold omkring P-pladserne, vil jeg opfordre til straks at henvende sig til Kundeservice, da evt. problemer så vil være løst senest
dagen efter.

Med venlig hilsen
Bente Thomsen, Amager 2300

SKIFERIE og FRIhEd UdEN

Med venlig hilsen
Tonny Holm Jensen
Regionschef for Netto i København

BEgRÆNSNINgER

11-17 Januar 2015.
Tag på skiferie, nyd sneen, mærk
friheden, ha´kontrollen og få trænet
smilebåndet sammen med familie og
venner. Her får du muligheden for
at prøve dine grænser af og møde
spændende mennesker fra andre lande.
Med det rette udstyr og instruktion er
her ingen begrænsninger for en sjov ferie
i de østrigste Alper i Tyrol på det hyggelige
og tilgængelige Sportshotel i Kaunertal.
Først til mølle - så vær i god tid, da
der er begrænset deltager!

Pris Pr Person:
Pris ink. leje sit-ski: 7.200,inkluderet i prisen:
* Ophold 6 nætter på hotel
* Halv pension
* Lift kort

5.800,-

* Deltagelse på skihold
* Østrigsk Ski-Instruktør
* Hjælper til rådighed på hold

* Dansk rejse guide
* City Tax
* Kør selv ferie

Kontakt os på www.sustravel.dk og se
flere tilbud på rejser uden begrænsninger
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ULAND

Af Ulla Trøjmer

På foredragstur i

BOLIVIA
I Bolivia er der stor interesse for Dansk Handicap Forbunds arbejde og historie.
Ulla Trøjmer, som er frivillig i DHF’s ulandsarbejde, har været i Bolivia og holde
foredrag om organisering og tilgængelighed, og hun har mødt lokale ildsjæle,
som kæmper for at forbedre forholdene

E

LI PEDRIEL ARBEJDER for myndighederne i
Bolivia med at finde mennesker, der har et
handicap. En dag kørte han ud til en afsidesliggende by, hvor han havde hørt om en
dreng med et handicap. Til Eli Pedriels overraskelse
afviste folk i byen at kende til nogen dreng, og han
gik i stedet en tur i den lille by. Da han kom til en
gård kiggede han til dyrene og fandt drengen i en
svinesti, hvor han levede mellem grisene.
Det var en af de historier Eli Pedriel fortalte mig,
da jeg mødte ham på min rejse rundt i Bolivia. Han
er regionsformand i området Beni og bor i Trinidad, en fattig by med masser af slum, beliggende

i Bolivias lavland i øst tæt op ad Amazonas regnskov. Meget af hans arbejde går ud på at oplyse og
skabe forståelse for mennesker med handicap, for
her er fattigdom og uvidenhed de største barrierer.
Han taler med familier og naboer, men også med
de lokale myndigheder. Jeg tror ham, når han fortæller, at han ikke har noget højere ønske end at
hjælpe alle til at have et værdigt liv.
Når Eli arbejder med at registrere mennesker med
handicap, kan det lyde mærkeligt, for det kunne vi
ikke finde på i Danmark, men Bolivia er et stort utilgængeligt land, og Eli har gennem sit arbejde bedre
mulighed for at finde dem, han skal hjælpe.

Bolivia har både nogle af verdens
højeste bjerge og regnskov ved
havets overflade. Privatfoto.
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Dansk Handicap Forbund (DHF)
har arbejdet i Bolivia i to år og
har et kontor med tre ansatte i
en af de større byer, Cochabamba. Det overordnede mål er at
samle handicaporganisationerne
i en paraply (ligesom Danske
Handicaporganisationer), der
kan arbejde mere effektivt for at
forbedre forholdende for mennesker med handicap i landet.
Ulla Trøjmer holder foredrag om
sine oplevelser og DHF’s ulandsarbejde og kan kontaktes på
u.trojmer@gmail.com

Det berørte mig meget at møde nogle af de ildsjæle, som lægger hele deres liv i at
arbejde for rettigheder, som danskere knap tænker over i dag. Privatfoto.

Der er brug for ildsjæle, men
også for samarbejde

Til et dansestævne
mødte Ulla Trøjmer og
hendes hjælper en babylama. Privatfoto.

Felicia Ramos
I det vestlige Bolivia ligger nogle af
verdens højeste bjerge, og her besøgte jeg Felicia Ramos i den gamle
spanske koloniby Sucre. Det er den
tidligere hovedstad og er stadig en
flot og velhavende by. Felicia Ramos
er uddannet socialrådgiver og paraplegiker efter en bilulykke. Hun er
formand for Nueva Esperanza, "Nyt
håb", en handicaporganisation hun
selv har stiftet, og hendes fokus er
på rehabilitering og muligheden for
at leve et selvstændigt liv.

Felicia Ramos opsøgte en ung
pige ved navn Miranda, fordi Felicia
havde hørt, at Miranda ikke ville
genoptrænes mere. Miranda havde
forladt hospitalet og lå i sengen
hjemme hos sin mor. Hun havde
givet op. Men Felicia fik hende i
gang igen, og nu er hun meget aktiv
i den lille forening af mennesker
med handicap. Sammen har de et
projekt, hvor de underviser børn,
der ikke har fået skolegang, fordi de
havde et handicap og blev betragtet som dumme.

Både Felicia Ramos og Eli Pedrigel
er ildsjæle, der er begyndt på egen
hånd. Deres små organisationer er
meget forskellige, men de har brug
for hinanden. De har brug for at arbejde sammen, så regeringen også
vil hjælpe dem. De har også brug
for inspiration og gode råd, og derfor rejste jeg rundt og fortalte om
DHF og vores arbejde og historie.
Jeg holdt foredrag i fem forskellige
lokale organisationer og mødtes
med de ansatte på det lokale DHFkontor i Cochabamba.
Når man sammenligner med
Bolivia, er de danske forhold for
mennesker med handicap så gode
og ligeværdige, at Bolivianerne kan
have svært ved at forstå, at man
overhovedet kan nå så langt. Jeg
har især fortalt om tilgængelighed
og hjælperordninger, og det gjorde
stort indtryk og var meget overvældende for dem, at vi har arbejdet
for vores rettigheder i 90 år. Endnu
sværere var det at forstå, at det
langsigtede og langvarige arbejde i
at opbygge og køre en organisation
var grundlaget for hvert eneste
skridt. ■
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SJUSKEDE A

KENDT UGYLDIGE I TR
Dansk Handicap Forbunds
rådgivning hjælper medlemmerne til at få den
hjælp, som de har krav på.
Senest har tre medlemmer fået annulleret deres
kommuners afgørelser om
nedskæringer, fordi de var
ulovlige

Stop for sygedagpenge var
ugyldig
En kvinde havde været på sygedagpenge og nået grænsen for, hvor
længe man kan få sygedagpenge.
Kommunen stoppede udbetalingen
med den begrundelse, at der ikke
var lægelige oplysninger udover
skånebehov i forhold
til hårdt fysisk
arbejde, som
pegede på, at
vores medlem
var uarbejdsdygtigt. Medlemmet kom
herefter på
kontanthjælp.
Dansk Handicap Forbund
vurderede, at
sagen ikke var
behandlet korrekt,
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da kommunen ikke havde foretaget
en konkret og individuel vurdering
af kvindens sag. Via grundig dialog
med medlemmet fandt vi frem til, at
hun godt kunne være berettiget til en forlængelse
af sygedagpengene, fx
skulle hun snart opereres. Forbundet vurderede, at kommunen
ikke havde undersøgt
sagen tilstrækkeligt,
da den ikke havde talt
med hende. Vi henviste
til sygedagpengeloven,
hvor en kommune i forbindelse med ophør eller
forlængelse af sygedagpengene skal vurdere, om
der skal iværksættes andre
støttetiltag fx revalidering,
ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
Ankestyrelsen gav os ret og udtalte meget klart, at kommunens
stop for sygedagpenge var ugyldig,
fordi kommunen kun havde kigget
på helbredsoplysningerne, men ikke
havde foretaget en konkret og individuel helhedsvurdering.

Stadig BPA- hjælp om natten
og ikke hjemmepleje
Et medlem med Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) oplevede, at
kommunen ville skære hans BPAordning. Manden er tetraplegiker
og har behov for hjælp 24 timer i

døgnet. Kommunen ville fjerne otte
timer om natten og ændre dem til
punktbesøg fra hjemmesygeplejen.
Kommunen anførte også, at medlemmets hjælp ikke var i overensstemmelse med kommunens
servicestandard.
Sagen var efter Dansk
Handicap Forbunds vurdering ikke behandlet korrekt. En afgørende fejl fra
kommunens side var,
at medlemmet ikke var
blevet partshørt. Det
er et grundlæggende
princip indenfor forvaltningsretten, at man skal
høre borgeren. Gør man
ikke det, vil det selvsagt
være umuligt at foretage
en korrekt afgørelse, fordi
sagen ikke er tilstrækkeligt
oplyst. Forbundet gjorde i klagesagen gældende, at vores medlems
behov om natten var betydeligt
og ikke kunne dækkes af hjemmesygeplejen. Fx var der lægelige
beskrivelser af, at der i nogle situationer var behov for hjælp indenfor
ti minutter, hvis ikke medlemmet
skal få voldsomme smerter. Vi oplyste samtidigt, at borgeren, ifølge
Ankestyrelsens praksis, selv må
afgøre, om man ønsker hjælp fra
hjælpere eller som en kombination
af hjælpere og hjemmepleje. For
at beskrive hjælpebehovet, bad vi
medlemmet om at lave en ugeplan,

FGØRELSER

RE MEDLEMSSAGER
som tydeligt beskrev de
situationer, som opstår i løbet af nattetimerne. Endelig
gjorde vi opmærksom på,
at kommunen ikke kan
begrunde en nedskæring
af en BPA-ordning med
henvisning til hjemmeplejens servicestandard.
Argumentet er ugyldigt,
da hjemmeplejen og
BPA-ordningen er to helt
forskellige ting.
Sagen endte med en klar afgørelse fra Ankestyrelsen. Kommunens
afgørelse blev ophævet. Vores
medlem har fortsat ret til BPA-hjælp
24 timer i døgnet. Kommunen har
ikke kunnet begrunde, at behovet
ikke længere skulle være til stede.
Samtidig understreger man, at vores
medlem ikke kan pålægges at benytte hjemmepleje, hvis han foretrækker BPA-hjælpere.

Mangelfuld sagsbehandling
førte til ugyldig afgørelse
Et medlem af Dansk Handicap Forbund havde siden en alvorlig ulykke
i 1995 haft et indgribende handicap. Han bor hjemme, og familien
varetager hans hjælp, som er bevilget efter servicelovens § 95 stk. 3.
Kommunen beslutter pludselig, at
denne hjælp skal frakendes. I stedet
tilbydes vores medlem en kombination af hjemmepleje, ledsageordning og specialpædagogisk støtte.

Den hjælpepakke, der tilbydes, er syv timer mindre om
ugen og meget ufleksibel,
da den vil kræve støtte fra
flere forskellige hjælpere. Der
er tale om en ændring, som
fuldstændigt vil vende op og
ned på hverdagen, som ellers
fungerer rigtig godt. Kommunen
begrundede afgørelsen med, at
vores medlem også havde behov
for pædagogisk støtte, og dette er
ikke en del af den § 95 ordning,
som han havde i forvejen. De henviste også til en lægeudtalelse tilbage
fra 1997, hvor man havde beskrevet
fremskridt.
Dansk Handicap Forbund så
betydelige fejl i sagsbehandlingen
og i afgørelsen, derfor
hjalp vi medlemmet med klageprocessen.
Vi gjorde
flere ting gældende. Der var
ikke nogen begrundelse for afgørelsen, og det
er et klart brud på
forvaltningsloven.
Dernæst gjorde vi gældende, at vores medlem
dokumenteret fortsat
har brug for hjælp 24
timer i døgnet, og der er
ikke sket nogen form for ændring
til det bedre. Derfor må kommu-

nen kunne begrunde
det, hvis de mener,
at hjælpebehovet
er mindre. Det
havde den ikke
gjort, men blot
henvist til en
lægeerklæring
fra 1997, og
undladt at
indhente
nye oplysninger. Vi
gjorde også
opmærksom
på, at kommunen
sagtens kan bevilge pædagogisk
støtte udover hjælpeordningen,
men altså uden at den samlede
hjælpepakke beskæres.
Sagen gik videre til Ankestyrelsen, som erklærede kommunens
afgørelse for ugyldig. Medlemmets
familie skal derfor godtgøres
for det antal hjælpetimer, de
under klagesagens behandling har ydet uden betaling.
Ankestyrelsen orienterede
samtidig kommunen om de
grundlæggende principper
for sagsbehandling, som
kommunen skal følge, fx
at en afgørelse skal indeholde en begrundelse –
særligt, når det postuleres,
at en borgers hjælpebehov
pludseligt er blevet mindre. ■
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Af Bente Rødsgaard og Mads Stampe
Foto: Claus Haagensen/Chili foto

Direktør Jens Bouet
oplyste om forbundets
økonomi og om genopretningen. Til højre
for ham lytter landsformand Susanne Olsen
med flere.

Kongres i krisens tegn,
men også med håb og lyst
til forandringer
Fremtidens arbejde foregik som
en kreativ workshop.
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Tiden siden sidste kongres har været præget
af nedskæringer både
internt i forbundet, men
også i samfundet, hvor
reformer og kommunale besparelser berører
medlemmernes hverdag.
Men forbundet er i fuld
gang med at lægge kursen om, og der kommer
atter nye medlemmer

dets økonomi. Det skete i en lang og
svær proces, som endte med personalereduktion og salg af ejendomme.
Jeg er meget taknemmelig for hans
arbejde, ikke mindst processen om
at finde ind til kernen, som prægede
sidste kongres. Da Thomas Dahlberg
sagde sin stilling op, var det tid til at
finde en helt ny lederprofil, og det er
så sket med ansættelsen af Jens Bouet, som har en baggrund i det private
erhvervsliv.”

DHF- kongressen bød på
både arbejde
og hyggeligt
samvær.

D

ANSK HANDICAP FORBUND afholdt den 17. 19. oktober 2014 kongres
på Egmont Højskolen i
Hou. Eleverne var bortrejst på grund
af efterårsferie, og de delegerede,
hjælpere og sekretariatets personale kunne derfor rykke ind på skolen
og på elevernes værelser.
Selve kongressen foregik i en stor
sal prydet af bannere med tegninger, som illustrerer vores kerneværdier fx at være talerør og vagthund
for medlemmerne.
Hele kongressen igennem brænder et kæmpestort stearinlys for
at mindes de medlemmer og tillidsfolk, som er døde siden sidste
kongres. En smuk tradition som
landsformand Susanne Olsen har
indført. Foran podiet er der en smuk
efterårsbeplantning med lyng og
efeu. De afdelinger, som har faner,
har medbragt dem, og de står og
pynter i et hjørne af salen.

Oversvømmelser og reformer

Alle, der har bedt om ordet, så
længe kongressen står på, bliver vist
på storskærm, så alle kan se, hvem
der taler. En del delegerede sidder
med computere eller iPads, og alle
vegne ser man mobiltelefoner, heldigvis er de sat på lydløs. Enkelte
sidder og strikker. Der er god plads
mellem bordene, så alle kan komme
ind og ud med kørestole og el-scootere. Torsdag aften er der prisoverrækkelser og fredag morgen åbner
kongressen, som slutter lørdag, hvor
der er festmiddag, og søndag morgen skilles alle igen.

Hårde tider for forbundet
Landsformand Susanne Olsen lagde
i sin mundtlige beretning ikke skjul
på, at de sidste par år havde været
præget af forbundets dårlige økonomi og sagde: ”Den forrige direktør
Thomas Dahlberg havde indledt en
proces, hvor forbundet skulle finde
ind til sin kerne samt trimme forbun-

Forbundet havde i kongresperioden
været særdeles uheldige, både vores
private Strand i Charlottenlund og det
tidligere hovedkontor på Hans Knudsens Plads har været oversvømmet.
Stormrådet og forsikringer dækker
nogle af skaderne, men der har også
været en stor egenbetaling til reparationer og oprydninger. Der har også
været nedgang i tildelte tips og lottomidler, heldigvis har flere afdelinger
bakket op og hjulpet hovedforbundet
økonomisk.
”Politisk har der også været modstand, og der er indført store reformer,
der har ramt mennesker med handicap hårdt. Men trods vanskeligheder
er det lykkedes forbundet at få indflydelse, og det undrer mange, men
det skyldes en god sammensætning
af medarbejdere, der arbejder som
et toptunet team, tillidsfolk og aktive
medlemmer. Myndighederne kender
os, og det hårde arbejde giver resultater,” sagde hun.

Benhårdt arbejde bærer frugt
I kongresperioden er der afholdt
organisationskurser, hvor fx afdelingerne har arbejdet med nye arbejdsmetoder.
Rådgivningen har fået 2000 henvendelser, og i de sager vi går ind
i, så vinder vi 2/3 af sagerne. Vores
bisidderkorps møder ros fra myndighederne.
”Vi er også synlige i medierne. Vi
har registreret, at vi over 300 gange
siden sidste kongres har været nævnt
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i medierne, svarende til at blive
nævnt mindst tre gange om ugen.
Handicap– nyt citeres i Folketinget,
og vi har en Facebook side, og da
jeg kommenterede "Farvelfærd" en
udsendelse, som havde været vist
på DR om nedskæringer på handicapområdet som underholdning, så
2200 personer min kommentar. Vi
er synlige, og det skal vi være stolte
af,” fortalte hun.

Lyspunkter og visioner
Af andre lyspunkter er, at medlemstallet stiger. Forbundet har i perioden været meget aktive – og deltaget i ministerielle udvalg og været
til foretræde på Christiansborg, afgivet 30 høringssvar og aktivt givet
input til Civil Samfundsrapporten til
FNs overvågningskomité.
Forbundet er flyttet ind i Handi-

Afstemninger er
en vigtig del af
kongressen.
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caporganisationers Hus, som over
30.000 mennesker har besøgt på
rundvisninger, hvor de har oplevet
stedets unikke tilgængelighed.
Til sidst i beretningen ridsede
Landsformanden fem visioner op for
de næste år:
• At forbundet blev bedre rustet økonomisk, og at vi får nye indtægter.
• At forbundet udviklede sig organisatorisk, og at afdelinger og
regioner fik hjælp til at skaffe flere
medlemmer.
• At arbejde for at mennesker med
handicap stadigvæk kompenseres.
• At blive endnu mere synlige end vi
er i dag.
”Denne kongres peger fremad, og
vi skal se på vores organisatoriske
rammer og turde udfordre os selv,”
sluttede hun.

Debat og bekymringer
Både formandens beretning og senere regnskabet udløste debat, hvor
mange havde ordet. Her kom det
Kaj Hansen fra Skagen
og næstformand John
Sørensen var begge
i ”grøn workshopgruppe”.

frem, at mange var bekymrede for
økonomien, og der blev efterlyst
flere visioner for fremtiden både
med hensyn til medlemsfremgang,
indtægter og synlighed.
Susanne Olsen takkede for de
mange indlæg og sagde, at hun syntes, vi så småt kunne se lidt lysere på
fremtiden. Mange ting var allerede
ændret, og der var mange ideer og
projekter i støbeskeen ikke mindst på
grund af den nye direktør Jens Bouet,
som har mange erfaringer om forandringsprocesser og stor viden om
økonomi fra det private erhvervsliv.

DE BLEV VALGT
Lørdag eftermiddag var der valg til hovedbestyrelsen. Det blev til genvalg til landsformand Susanne Olsen, næstformand John Sørensen og
hovedkasserer Erna Christensen. Derudover blev der valgt fem hovedbestyrelsesmedlemmer blandt de delegerede.

DE FEM KONGRESVALGTE BLEV:
Claus Bjarne Christensen, Gitte R. Reckendorff Nielsen, Lena Nielsen,
Rikke Kastbjerg og Rie Lynge Rasmussen. Suppleanter blev Gudrun
Budde Gade, Sven A. Knudsen og Hans-Henrik L. Blom.
Efterfølgende valgte hovedbestyrelsen fire medlemmer til det nye forretningsudvalg. Det blev Gitte R. Reckendorff Nielsen, Hans Jørgen Møller, Kenneth Ørbæk og Rikke Kastbjerg.

Ny struktur
Dagen efter var et nyt strukturforslag
til afstemning, som gik ud på at afskaffe kongressen som besluttende
myndighed og i stedet etablere et repræsentantskab og afholde et landsmøde hver fjerde år.
Det blev ikke vedtaget. Et flertal
af forsamlingen stemte imod af frygt
for, at det ville gå ud over demokratiet i forbundet. Til gengæld blev
et ændringsforslag vedtaget. Det
medførte, at hovedbestyrelsen blev
reduceret fra 32 til 18 medlemmer.
Der skal afholdes en kongres som
hidtil om to år, og i 2016 skal de
delegerede tage stilling til organisationens struktur, som der er skabt
arbejdsro til at ændre. ■

RUNDT
OM FORBUNDET
Dansk Handicap Forbunds kongres
2014 er overstået. Handicap-nyt har
været rundt i forbundet for at veje stemningen efter de tre dage i Hou. For hvad
er det lige, medlemmerne har taget
med hjem? Det spurgte vi repræsentanter fra regionerne og
specialkredsene om

UDSTILLERE PÅ KONGRESSEN
Som noget nyt i år var der udstillere med på kongressen, og deres stande
blev besøgt af de delegerede i pauserne. Udstillerne var:
• Ropox som kan tilbyde moderne badeværelse – og køkkenløsninger.
www.ropox.dk
• Care Relax som sælger elevationssenge og massagestole. www.carerelax.dk
• Autohuset Vestergaard havde diverse typer handicapbiler med, som stod
udenfor på parkeringspladsen. http://ford.autohuset-vestergaard.dk
• AutoMax.dk som har fremstillet et aggregat, der kan lave personbiler om til
handicapbiler ved hjælp af et aggregat www.automax.dk
• Focus People som har specialiseret sig i at kunne tilbyde handicaphjælpere
og ledsagere. www.focus-people.dk

Qamar Farooq Ahmed
(Forældrekredsen):
”Jeg tager vifølelsen med fra
kongressen. Mange
af os lovede guld og
grønne skove, men jeg
kunne godt lide hovedkassererens
vinkel på sagen: 'Vi tror ikke på noget,
før der ligger penge på bordet'. Lad
os se, hvad der kommer ud af det, og
om vi når vores mål.”

Anette Fasmer (Region Sjælland):
Det var første gang, jeg var med på
kongres, og det var bedre, end jeg
havde forventet. Jeg havde hørt om,
at bølgerne godt kunne gå højt ind i
mellem. Men jeg synes, det var dejligt
at opleve, at den gode stemning blev opretholdt, og
at der ikke var nogle,
der gik i vrede eller
kom op at toppes.”
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Kreativ workshop satt
Der var lagt op til kreativ
sparring, vidensdeling og
konkrete idéer, da de delegerede på kongressen arbejdede med at skabe fremtidens forbund

D

ANSK HANDICAP FORBUND er i en udviklingsfase, der startede på
kongressen for to år siden,
hvor den ny strategiplan ’Ind til kernen’ blev vedtaget. På denne kongres
skulle den videreudvikles. Derfor
blev de delegerede på årets kongres
inviteret til at deltage i en kreativ
workshop, hvor de skulle idéudvikle,
hvordan Dansk Handicap Forbund i
fremtiden bliver en attraktiv samarbejdspartner for resten af samfundet.
De skulle, som det hed i kongresmappens dagsorden, sikre, at
´Dem og os bliver til dem – sammen
med os’. Ganske enkelt; og så alligevel ikke.

Delt op i grupper og med
holdånden i top
Med hovedformålet klart for øje blev

Efter de
kreative workshops blev
de mange ideer skrevet
ned på store plancher.

de 113 delegerede fordelt i fem
mindre grupper, som hver især skulle
beskæftige sig med spørgsmålet om,
hvordan Dansk Handicap Forbund i
fremtiden bliver en god samarbejdspartner i forhold til arbejdsmarkedet,
tilgængelighedsområdet, lokalområdet, nye medlemmer og nuværende
medlemmer.
I løbet af halvanden time, og med
pandebånd og armbind i gruppefarven, interviewede de delegerede

Kenneth Ørbæk (RYK): ”Som udgangspunkt er jeg RYKmand med hud og hår, og vi er jo en forening, som
er i evig drift, så mit udgangspunkt har været, at
DHF, som er vores moderorganisation, er en sløv
forening.
Det tror jeg, at DHF er ved at ændre, og DHF har vel
egentlig fået et wake-up-call med dårlig økonomi efter
finanskrisen og nogle uheldige omstændigheder.
Alt dette er en historie, som er svær at slippe af med, men ikke
umulig, og hvis vi står sammen og gerne vil, så skal DHF nok blive
en økonomisk stærk forening igen samt en forening, som samfundet gerne vil lytte til.”
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hinanden for at komme frem til de
gode idéer, som de hver især ligger
inde med. De fem gruppers mange
idéer blev nedskrevet på blade, som
blev limet fast på grene, som igen blev
limet fast på træer, hvor rødderne til
sidst i processen blev til de helt konkrete arbejdsopgaver, der skal løses for
at få realiseret de idéer, som udgjorde
kronen, grenene og bladene på træet.
Hver gruppe endte på den måde med
hvert sit idé-træ i gruppens farve.

Gudrun Budde (Region Syd): ”Jeg glæder mig rigtig
meget til at følge det videre arbejde i forbundet
efter alle de spændende idéer, som kom frem under
debatterne.
Men det vigtigste for mig er, at der er en tro på
en fremtid for DHF, og at økonomien
kan blive rettet op efter nogle
nødvendige besparelser. Jeg
bidrager utrolig gerne til det
videre arbejde, hvis der bliver
mulighed for det.”

te fut i diskussionerne

Gruppelederen noterer
flittigt gruppens forslag.

Gode diskussioner på tværs
af landsdele og afdelinger
Processen åbnede op for mange
konstruktive diskussioner om, hvad
Dansk Handicap Forbund skal være
i fremtiden. Og i den forbindelse er
det især værd at bemærke, at alle
grupperne var meget konstruktive
og lagde meget stor vægt på positive værdier som åbenhed, rummelighed og dialog overfor samarbejdspartnere.

Annelise Hansen
(Amputationskredsen): ”Jeg
tror, lige nu er
tiden til at få gennemarbejdet en ny
struktur. Og så må jeg sige, at jeg synes, at den personlige kontakt til de
andre kredses bestyrelsesmedlemmer er et gode ved kongressen, da vi
jo ikke ses så ofte.”

Der arbejdes intensivt med
ideer i de enkelte grupper.

Samtidig havde grupperne stort
fokus på at holde medlemmerne
i centrum. En gruppe mente fx,
at det var vigtigt at kunne folks
navne, og fremhævede udtrykket:
’Vi vil dig!’ Af helt konkrete ideer
var fx at bruge frivilligcentrene og
reklamere der for DHF samt være
i kontakt med det lokale forretningsliv og handicapidrætsklubber
for at få flere medlemmer.
Den samme tone var at finde

i mange af de andre grupper,
og de mange konkrete idéer er
endt i en idebank, som vil blive
sendt ud til lokalafdelingerne til
fri afbenyttelse af alle. Medlemmer opfordres til at tage kontakt
til deres lokalafdeling, hvis de
er interesseret i at høre, hvordan
de kan være med til at sikre, at
forbundet også i fremtiden bliver
en troværdig og god samarbejdspartner. ■

Peter Klitgaard (Region Nordjylland):
”Jeg vil tillade mig frit at citere den
gæve nordjyde Niels Hausgaard, som
engang har sagt: ”Demokrati er, når
flertallet bestemmer. Spørgsmålet er
blot, om flertallet har
ret, eller bare er

Helle Szydlowski:
(Region Midt): ”Under
debatten om ændringer i vedtægterne var
kongresdeltagerne
delt i to lejre. Men det
var godt at opleve at me-

de fleste”. ”

ningsforskellene ikke ødelagde
stemningen under festmiddagen
om aftenen.”
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Pris
uddelinger

4
01

Balder Johansen fra
LOGIK & CO (tv) var
glad for prisen. Til
højre ses formand
for arbejdsmarkedspolitisk udvalg Inger
Steen Møller.
Foto: Mads Stampe.

LOGIK & CO. FÅR DHF’S ARBEJDSMARKEDSPRIS
DET VAR EN glad og stolt vinder,
der på DHF’s kongres modtog DHF’s
arbejdsmarkedspris 2014. Vinderen
blev det københavnske byggefirma
LOGIK & CO.
I byggefirmaet LOGIK & CO. er rummelighed en del af firmaets DNA, og
da en af deres medarbejdere blev
kørestolsbruger efter en ulykke, opfandt firmaet en ny stilling på lageret,
som medarbejderen kunne varetage
uanset skavanker. ”I Dansk Handicap

Forbund håber vi på, at flere virksomheder vil indføre en lignende rummelighed i deres personalepolitik – både
over for egne medarbejdere, men
også over for nye for at bidrage til at
nedbryde myter om mennesker med
handicap i forhold til arbejdsmarkedet,” lød det fra formand for arbejdsmarkedspolitisk udvalg Inger Steen
Møller ved overrækkelsen.
Siden opfindelsen af det nye job,
har LOGIK & CO. fået en medarbejder

Tina Snekkerup (Region Hovedstaden):
”Der er mange ting, jeg har taget med
mig hjem fra kongressen i år. En af
de ting, der har gjort mest indtryk på
mig, er, at man forkaster noget, som
hovedbestyrelsen har arbejdet på, og så
genvælger man dem alligevel uden udskiftning. Jeg kunne godt savne, at man havde mere tillid til det
arbejde, som hovedbestyrelsen har lavet, og tro på, at det er
det, der skal til i en tid, hvor vi skal spare.”
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i fleksjob, og firmaet fortsætter
således sin utrættelige kamp for at
rumme alle mennesker uanset udfordringer og baggrund.
”Vi kæmper en generel kamp
for respekt mellem mennesker, og
derfor er vi også ekstra stolte af
denne pris, som Dansk Handicap
Forbund har givet os. Det er en
pris, som er givet i kampens hede,
og kampen er langt fra slut endnu,”
fortalte virksomhedsrepræsentant
Balder Johansen til Handicap-nyt
efter prismodtagelsen. ■

Rie Rasmussen (Ungdomskredsen,UK): ”Jeg tager
fornyet håb til DHF’s fremtid med mig
fra kongressen. Jeg tror på, at DHF
nok skal finde vej i en ellers turbulent tid, og jeg glæder mig til
at bidrage til dette. Jeg vil gøre
mit allerbedste til, at DHF får
en bæredygtig struktur for både
medlemmer og økonomien.”

Pris
uddelinger

LAUTH-PRISEN GIK
TIL LONE HERTZ OG SØN
LAUTH-PRISEN BESTÅR AF et
glasfad og 5000 kr. og gives til
personer, der arbejder for, at
mennesker med fysisk handicap
opnår lige rettigheder. Prisen
gik i år til Lone Hertz og hendes
søn Tomas Strøbye. Fhv. minister
Sonja Mikkelsen overrakte prisen
og sagde bl.a. ”Lone Hertz har
kæmpet bravt for mennesker
med handicap og har sideløbende haft en imponerende kunstnerkarriere, som tæller mange
roller på teater og film. Hun har
været rektor på Statens Teaterskole og lavet en film om sønnen
Tomas og skrevet bøger om at
være mor til et barn med handicap og holdt mange foredrag.

Tomas Strøbye er en flittig elev
på Egmont Højskolen og han har
deltaget i kurser gennem 15 år.
I bruger en del af jeres tid på at
lære os andre at forstå udfordringer, og hvordan alle kan bruge
sine evner. Vi har alle stor glæde
at jeres indsats,” konstaterede
Sonja Mikkelsen.

Efterlyste en kommission
Lone Hertz takkede for prisen
og roste Egmont Højskolen for
sit menneskesyn og efterlyste
mere synlighed på området. Hun
foreslog, at der blev nedsat en
sandhedskommission, hvor mennesker med handicap og deres
pårørende fortalte om deres

livsmuligheder for både politikere og pressen med inspiration
fra Sandheds- og forsoningskommissionen, som blev nedsat efter
apartheidstyrets fald i Sydafrika.
”Vi er mange og stærke, og sammen med vores pårørende så er
vi en hær, hvis vi vil,” sagde hun.
Lauth-prisen blev indstiftet
i 2008 som en anerkendelse af
den store betydning Oluf og Ole
Lauth – far og søn – har haft i
arbejdet for at nedbryde grænser mellem det normale og de
særlige miljøer. Oluf Lauth var
initiativtager til Egmont Højskolen og forstander fra 1956-72, og
Ole Lauth har siden 1991 været
skolens forstander. ■

En glad Lone
Hertz (tv) modtog
Lauth-prisen, og
en lige så glad
Sonja Mikkelsen
overrakte den.
Foto: Kasper
Rander.
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Tekst og foto: Mads Stampe

NYE VARER I BUTIKKEN
FORBUNDET ER UNDER fornyelse og forandring, og det
skinner også igennem i vores butik, hvor vi tilbyder en
række helt nye produkter og et par gengangere, som er
blevet genoptrykt.
Den visuelle identitet, som blev vedtaget på kongressen for to år siden, er blevet et gennemgående tema,
og finurlige tegninger og slagkraftige slogans pryder nu
både regnslag og nye skjorter.

Varesortimentet byder også på lidt godt til ganen i
form af bolsjer, som du kan komme i den genoptrykte
taske til kørestole.
I shoppen finder du desuden helt nye nøgleringe og
kuglepenne og de populære zip-pullers, som gør det
nemmere at få fat i lynlåsen på jakken eller tasken.
Du finder produkterne sammen med alle de andre
velkendte produkter i vores shop på hjemmesiden. ■

Kuglepen A
kr.10.
Kuglepen B
kr.15.

Slips kr. 200

Stor ’Ikke synligt
Handicap’-pin,
60 mm. kr.25.

Lille ’Ikke synligt
Handicap’-pin,
40 mm. kr.20.

Skjorte kr.450
Oval pin kr.75.
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44stk.
”Juletræsturen”.
stk.
dobbelte
julekort
med
kuverter dobbelte
dobbelte
julekort med
tlf.kuverter
39 29 35 55
tlf.
55,
tlf.39
3929
2935
35kuverter
55,
med
”Juletræet”,
4 stk.
dobbelte
dobbelte
med
kuverter
dobbelte
med
kuverter

e-mail js@dhfpå www.dhf-n

e-mail
e-mailjs@dhf-net.dk
js@dhf-net.dkeller
eller

julekort med kuverter

A:Henry
Henry
Heerup
julekort
“Nisse
på stige”, 6 stk.
enkelte
julekort med
kuverter.
påpåwww.dhf-net.dk.
www.dhf-net.dk.
i. Otte
forskellige
julekort
i.i. Otte
forskellige
Otte
forskelligejulekort
julekort
C. Henry Heerup
julekort,
C.C.
HenryHeerup
Heerupjulekort,
julekort,
med kuverter
med
medkuverter
kuverter
med
violin”,
4Mette
stk.Marco
af
Mette nørby: 4 stk.
PriS
F.F.
Decoupage
afafMette
nørby:
”nissemed
medviolin”,
violin”,44stk.
stk.
Decoupage
nørby:44stk.
stk.F. Decoupage
D. Henry Heerup”nisse
julekort
G.”nisse
lise
Arildskov
de

B: Henry Heerup julekort ”Den hellige familie”, 4 stk. dobbelte julekort med kuverter.

dobbelte
julekort
med med
kuverter
dobbelte julekort med kuverter
dobbelte
julekort
dobbeltejulekort
julekortmed
medkuverter
kuverter
dobbelte
julekort
medkuverter
kuverter
Pakke A, b, C, D,
”Den lille pigedobbelte
med
svovl”Julegaven”.
4 stk.
dobbelte
e, F, G, H.: kr. 40. 4
stikkerne”, 4C:
stk.Hdobbelte
med
kuverter
enry Heerup julekort ”Den lille pige med svovlstikkerne”,
Pakke i: kr. 50.
julekort med kuverter

”nisse på stige”, 6 stk. enkelte
julekort med kuverter
Henry Heerup julekort,
”Den hellige familie”, 4 stk.
dobbelte julekort med kuverter

Henry Heerup julekort,

D.”Den
hellige
familie”,
e.e.Christine
Swane
Christine
Swane4 stk.

dobbelte
dobbeltejulekort
julekortmed
medkuverter
kuverter

A. Henry Heerup julekort,

b.

H.
H.

”nisse
på stige”,
6 stk.
enkelte
”Den
lille
med
svovl”Den
lillepige
pige
med
svovljulekort
med kuverter
stikkerne”,
44stk.
stikkerne”,
stk.dobbelte
dobbelte

”nisse
”nissepåpåstige”,
stige”,66stk.
stk.enkelte
enkelte
julekort
julekortmed
medkuverter
kuverter

Zip-puller kr.25

b.

G.
G.

stk.
dobbelte
julekort
HHaannddi ci caap p- J- u
J ul l 2 20 00 09 9 • • 3 35 5

Handicap-Jul

med kuverter.

e.

F.

H. lise Arildskov de Marco:
bestil julekortene på
4 stk.
Christine Swane
G. ”Juletræsturen”.
D: Henry Heerup julekort
”Nisse med
violin”, 4 stk.H.
dobbelte
julekort med kuverter.
tlf.
39 29 35 55,
dobbelte med kuverter
”Juletræet”, 4 stk. dobbelte
e-mail js@dhf-net.dk eller
julekort medE:
kuverter
Henry Heerup julekort
”Grantræet“,
4 stk.
dobbelte julekort med
kuverter.
Heerup julekort,
D. Henry Heeruppåjulekort
www.dhf-net.dk. G. lise Arildskov de Marco
i.A. Henry
Otte på
forskellige
julekort
”nisse
stige”, 6 stk. enkelte
”Den lille pige med svovl”Julegaven”. 4 stk. dobbelte
F: Lise Arildskov de Marco
”Julegaven”,
4 stk.
dobbelte
julekort med
julekort
med
kuverter
stikkerne”,
4 stk. dobbelte
medkuverter.
kuverter
med kuverter
Decoupage af Mette nørby: 4 stk.
dobbelte julekort
med Arildskov
kuverter
G: Lise

julekort med kuverter

de Marco
”Juletræsturen”,
4 stk. dobbelte julekort
kuverter.
b. Henry Heerup
julekort,
H. lisemed
Arildskov
de Marco:
e.

”Den hellige familie”, 4 stk.

”Juletræsturen”. 4 stk.

Christine Swane

dobbelte julekort med
dobbelte med kuverter
”Juletræet”,
4 stk. dobbelte
H: Christine Swane "Juletræet",
4 kuverter
stk. dobbelte
julekort
med kuverter.
Handicap-Jul 2009 • 35
julekort med kuverter

C. Henry
Heerup julekort,
I: Ni forskellige julekort
med
kuverter.
”nisse med violin”, 4 stk.
dobbelte julekort med kuverter

F.

Decoupage af Mette nørby: 4 stk.
dobbelte julekort med kuverter

i.

Otte forskellige julekort
med kuverter

PriS
Pakke A, b, C, D,
e, F, G, H.: kr. 40.
Pakke i: kr. 50.

bestil julekortene
tlf. 39 29 35 55,
e-mail js@dhf-net
på www.dhf-net.d

Handicap-Jul 2

Pris
1 kg.
bolsjer
kr. 110.

Pakke A – H: kr. 40,00
Pakke I: kr. 50,00

Til prisen skal lægges forsendelse.
Bestil julekortene på tlf. 39 29 35 55,
email: dhf@dhf-net.dk eller på
hjemmesiden.
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Af Bente Rødsgaard Foto: Anders J. Andersen

Løsningen vækker
begejstring

En god løsning som
alle er tilfredse med.

Nye vejregler er gode,
men næsten ingen
kender dem
Regler er til for at blive brugt, ikke mindst hvis de skaber
forbedringer for mennesker med handicap. Og det gør vejreglerne fra 2013. Men ganske få kender dem

A

NDERS J. ANDERSEN
BOR i Vordingborg og er
formand for det lokale
handicapråd. Han er glædeligt overrasket over en ny dansk
vejregel, som skaber tilgængelighed
ved fx lysregulerede kryds. ”Den
nye vejregel giver niveaufri adgang
til fodgængerfelter til glæde for fx
kørestolsbrugere og samtidig en
taktil belægning og kantsten til gavn
for blinde, så udformningen gavner
alle,” forklarer Anders J. Andersen.

Ingen konkrete beregninger
– kun skøn
Han opdagede den nye regel i januar 2013 og blev så begejstret,
44 • HANDICAP NYT 5 - 2014

at han ville have den udført i
Vordingborg, da et vejkryds skulle
renoveres. Det lykkedes, men ikke
uden sværdslag. Først løb han ind
i indvendinger fra kommunens
vejafdeling, som vurderede, at
det blev dyrere. ”Det var de kommet frem til uden at have regnet
på det, hvilket undrede mig. Jeg
kontaktede Vejdirektoratet for at
få en beregning, og i et svar skønnede de, at det ikke var målbart
dyrere, men til gengæld billigere i
drift, når man en gang i fremtiden
skal lægge ny asfalt på, så er det
nemmere ved fodgængerfelter
af den nye slags,” siger Anders J.
Andersen.

Den vurdering bragte han fluks
videre til Vordingborg Kommunes
vejafdeling, som lovede at følge den
nye regel. Arbejdet i krydset mellem
Algade og Københavnsvej gik i gang,
og Anders J. Andersen fulgte med
fra sidelinjen, da han ofte færdes
der. Men han kunne hurtigt se, at
det ikke blev udført korrekt, og han
tog fotografier, som understøttede
iagttagelserne.
”Efter mine henvendelser og
fotografier er fejlene ændret. Det
fungerer meget godt, og blinde i
kommunen er også begejstrede for
løsningen,” siger han.
For nyligt holdt han et oplæg om
vejregelen til en konference, hvor
17 handicapråd var repræsenterede.
Ingen af dem kendte reglen. Han håber derfor, at en artikel i Handicapnyt kan råde bod på det, da reglen
bør udbredes.

Brug reglen!
Publikationen har mange andre
gode råd til tilgængelighed udendørs. Den er til gratis download og
hedder: Færdselsarealer for alle
- håndbog i Tilgængelighed. Anlæg
og planlægning. Januar 2013. Den
er fx på Dansk Handicap Forbunds
hjemmeside www.danskhandicapforbund.dk
Se ”Flere tjeklister” under punktet
”Byg for alle”. ■

HÅNDBOG

FÆRDSELSAREALER
FOR ALLE
– HÅNDBOG I TILG
ÆNGELIGHED
ANLÆG OG PLANL
ÆGNING

JANUAR 2013

Af Mads Stampe

Kongres, hvad for noget?
Dette nummer af Handicap-nyt står i høj grad i kongressens tegn, og således også denne omgang af DHF akademiet. For hvad er det lige, en kongres er, og hvordan er
den blevet en del af Dansk Handicap Forbund (DHF)?
Det er spørgsmålet, DHF Akademiet søger at finde svar
på denne gang. Til en start, kan vi nævne, at kongressen
ikke altid har været en del af Dansk Handicap Forbunds
struktur.

Hvad er en kongres?
Men vi starter med at slå fast, hvad en kongres egentlig
er. Det kan siges meget enkelt: En kongres er ifølge det
internetbaserede opslagsværk Wikipedia betegnelsen
for et møde eller en faglig sammenkomst af en bred variation af fagfolk, politikere eller videnskabsmænd.
I en lang række lande betegnes landets lovgivende
forsamling som Kongres. Det gør den blandt andet i USA
og i store dele af Sydamerika.
I forhold til Dansk Handicap Forbund er kongressen
også en slags lovgivende forsamling. Det er her, hvor forbundets delegerede – altså lokale tillidsvalgte – mødes
og fastsætter rammerne for, hvordan Dansk Handicap
Forbund skal fungere frem til næste kongres eller længere. Det er fx her, man kan ændre vedtægter.
I Dansk Handicap Forbund afholdes der kongres hvert
andet år, og alle delegerede har stemmeret og vælger

DHF AKADEMIET

nogle af de personer, som skal sidde i hovedbestyrelsen i forbundet – de såkaldte kongresvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer.

Hvornår blev kongressen
en del af DHF’s organisation?
Dette års kongres var den 18. i Dansk Handicap Forbunds historie og 113 delegerede deltog. Med lidt
hurtig hovedregning bliver det klart, at Dansk Handicap
Forbund holdt sin første kongres for 34 år siden – altså
i 1980. Før dét var Dansk Handicap Forbund organiseret
omkring et repræsentantskab, som mødtes en gang om
året. Der er dog ikke stor forskel på repræsentantskab
og kongres.
På Wikipedia forklares et repræsentantskab som
værende ”et demokratisk valgt organ i en forening, der
agerer som medlemmernes repræsentanter over for bestyrelsen og har som sin primære opgave at føre tilsyn
med denne samt formandskabet og direktionen. Antallet af medlemmer i repræsentantskabet er ofte ganske
stort for at sikre, at alle medlemmer føler sig tiltrækkeligt repræsenteret.”
I forbindelse med overgangen fra repræsentantskab
til kongres, kan man dog læse i årsberetningen fra
1979, at beslutningen blev truffet ud fra en overbevisning om, at en ny struktur i forbundet ville betyde, at
man ville få ”et brugeligt organisatorisk redskab til at
fremme de handicappedes sag,” som det hed.
Beslutningen om overgangen til kongres, blev truffet
sammen med en række andre strukturelle ændringer,
som altså alle sammen blev vedtaget for
bedre at kunne kæmpe for sagen. ■

DHF AKADEMIET
DHF Akademiet er et tiltag i Handicap-nyt, hvor vi vil forklare nogle af de udtryk og termer, som vi har for vane at bruge
i flæng i Dansk Handicap Forbund (DHF). Men hvad dækker de mange begreber og forkortelser egentligt over? De, der
har været med i forbundet i årevis, kender og bruger mange ord på en selvfølgelig måde. Men hvad med de nye medlemmer, der kommer ind i forbundet? Kender de også de ord? DHF Akademiet tilbyder viden til alle videbegærlige.
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Har du fuld fart på – men dropfod?

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

Vi leverer over hele landet!
Energy AFO® har vi udviklet specielt til dig, der ønsker mere
behagelighed og dynamik i din hverdag. Dropfodsskinnen er diskret,
superlet og følger benets bevægelser både under gang og løb.
Skinnen passer til almindeligt fodtøj og giver dig symmetri og et
naturligt gangbillede i alle dine daglige aktiviteter inkl. løbefunktion.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

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

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

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

Handicapservice
for dig
-omsorg med omtanke

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk
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IDR ÆT FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

Nye brochurer og åbent hus på Idrætsskolen!
Idrætsskolen er et undervisningstilbud til
voksne udviklingshæmmede elever, der går
på skolen i et skoleår, i dagtimerne fra 9.00
til 14.00 hver dag. Det nye skoleår begynder mandag den 17. august 2015, og slutter fredag den 17. juni 2016. Skolen ligger
i dejlige lokaler på 1. sal i Grøndal Centret.

Hvis du har lyst til at søge ind, skal du
ringe efter en brochure, og sende en ansøgning ind til os senest fredag den 27.
februar 2015.
Hvis I ønsker yderligere oplysninger om
Idrætsskolen kan I:

Vi afholder idrætsdag/åbent hus for alle – se hjemmeside: www.idraetsskolen.net
interesserede ansøgere torsdag den 29. – sende mail til: info@idraetsskolen.net
januar 2015 kl. 09.00-15.00.
– ringe på tlf.:
38 88 28 46.

NYHED

Frihed til at komme rundt hvor som helst

KUN HOS
LANGHØJ

E-move, indbygget motor i hjulet. Den
tager dig hen hvor du vil og på dine
præmisser. Brug drivringene som du
plejer, men nu med ekstra kraft.
E-Drive, indbygget motor i hjulet, styret
med joystick for simpel håndtering af
stolen.

Hos Langhøj har vi udviklet et nyt afrullestop. Så man ikke kan køre ud på
liften medmindre den er helt oppe. Kontakt os og få en demonstration.
Scan og se flere
innovative hjælpemidler.

Innovative
hjælpemidler
Eller besøg www.langhoej-live.dk

Kom ud og køre
Hos os er et handicap ingen hindring for at komme ud og køre og vi
opbygger i alle bilmærker. Vi har over 35 års erfaring med indretning af
handicapbiler, uanset om det er en standard eller special løsning. I dit
lokale Langhøj bilhus, er der et bredt udvalg af de mest anvendte biler
til afprøvning. Så kom ind og få en uforpligtende bilsnak.

Aalborg
Jellingvej 7
9230 Svenstrup J
Tlf. 87 41 10 50

Aarhus
Hasselager Centervej 26
8260 Viby J
Tlf. 87 41 10 40

Kolding
Albuen 70
6000 Kolding
Tlf. 27 14 49 14

København
Vibeholms Allé 27
2605 Brøndby
Tlf. 43 43 00 66

Scan og se flere innovative hjælpemidler. Du er velkommen til at
Kontakt
enen
af vores
konsulenter
for en
kontakte
af vores
terapeuter
fordemonstration:
en demonstration:
Martin
Fog (Vest
(Vest Danmark)
Danmark)
Martin Fog
Tlf.
20 77
77 52
52 38
38 eller
eller
Tlf. 20
martin@langhoej.dk
martin@langhoej.dk

Thomas
Danmark)
Thomas Hansen
Hansen (Øst
(Øst Danmark)
Tlf.
Tlf. 20
20 77
77 44
44 99
99 eller
eller
thomas.hansen@langhoej.dk
thomas.hansen@langhoej.dk

Odense
Se mere
på www.langhoej-live.dk
Bramstrupvej 27
5792 Årslev
Tlf. 87 41 10 40

www.langhøj.dk
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