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 ”Museet er præget af universelt design og har en 
 gennemtænkt tilgængelighed, som bare er der.

Forside: Mikkel 
Christensen og 
Kristian La Cour 
foran Askov 
 Højskole.  
Foto: Mads 
Stampe.

MIKKEL CHRISTENSEN HAR FÅET 
SAT MUSIK TIL ET AF SINE DIGTE.

FUGLSANG MUSEUM HAR EN FIN SAMLING AF DANSK KUNST.

LANDSFORMAND SUSANNE OLSEN 

1620

20

Fo
to

: M
ad

s 
St

am
pe

. 

Pr
es

se
fo

to
: I

ng
ri

d 
Ri

is
.

48  Teknologiernes 
tilgængelighed
Flere almindelige produkter gør 
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Djurslands Folkehøjskole har siden 
2002 tilbudt højskoleophold og STU til 
elever med udviklingshæmning og andre 
handicap.

Livet på højskolen er kendetegnet ved socialt 
samvær, interesse for livet og verden, og 
stor rummelighed i forhold til elevernes 
individuelle behov. Vi har fokus på praktiske 
fag, modning og selvstændighed og det er 
ikke en forudsætning at kunne læse. 

Vi ser på det hele menneske 
– ikke på handicappet
Vi skaber et trygt univers, hvor man kan 
være sikker på, at der er nogen til både 
at skubbe bagpå, hvis der sker for lidt, og 
nogen til at gribe, hvis der sker for meget.

Hvad enten det er første gang du skal 
hjemmefra, at det handler om at komme 
videre fra efterskole/STU, eller at få nye 
impulser og kontakter, så er højskolen en 
oplevelse i særklasse!

Vores populære sommerkurser
På vores to 14-dages sommerkurser er der 
hver uge et tema: Kunsthåndværk, Musik, 
Teater, Cirkus, Dans, eller Country & 
Western. Sammen med 60 andre kursister 
får du to uger med fuld fart på, hvor mange 
vender tilbage år efter år!

Forårs- og efterårsholdene er 
længere med god tid til udvikling 
Her vælger du blandt vores 3 linjefag: 
Musik, Kunst og Friluftsliv, og kombinerer 
med de valgfag der interesserer dig, for 
eksempel slankelinjen, iPad i hverdagen, 
design, værkstedsfag eller gourmetmad. 

Der er også mulighed for at tage med på 
studierejser til Sverige eller Grækenland. 

Vælg mellem ophold på 5, 12 eller 24 uger.

Se datoer og mere info 

på www.djfh.dk eller 

ring på 87 52 91 20

KOM I BEDRE FORM · FIND NYE VENNER · BLIV SET OG HØRT · HA’ DET SJOVT

Tag på højskole!

Drammelstrupvej 15  •  Tirstrup  •  8400 Ebeltoft  •  Tlf. 87 52 91 20   •  www.djfh.dk • post@djfh.dk
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NU SKAL VI STÅ SAM
MEN OG HOLDE FAST!

Hverdagen i Dansk Handicap Forbund 
er ofte præget af, at dagene udvikler 
sig uventet, fordi så mange medlemmer 
oplever store udfordringer i hverdagen. 
Det betyder, at vi må løbe stærkt for at 
hjælpe medlemmerne, men i særdeles-
hed også i forhold til den politiske dags-
orden, hvor handicapområdet i den grad 
er kommet på dagsordenen. 

Der er ikke altid er tid til at fordybe sig 
på den måde, man gerne vil. Men når de 
stille stunder opstår fx på køreturen, en 
sen aften på terrassen, eller inden jeg 
lægger mig til at sove, så har jeg for vane 
at tænke over de store linjer. Her tænker 
jeg på formålet med vores arbejde, og 
de resultater vi opnår. Og spørgsmålene 
melder sig i kø:

Flytter vi på noget? Kommer vi tættere 
på de målsætninger, vi har sat op? Og 
hvordan er status for handicapbevægel-
sen?

De seneste gange jeg har haft tiden og 
roen til at fordybe mig, har jeg reflekteret 
meget over situationen lige nu. Jeg har 
været på posten i en årrække, og  jeg har 
set konsekvenserne af kommunalrefor-
men, en økonomisk krise og et samfund, 
som i årevis har fokuseret ensidigt på 
økonomistyring.

Jeg har oplevet et handicapområde, 
som har været underkastet den ene re-
form efter den anden, og der har til tider 
været en stemning af, at der i befolk-
ningen manglede en bred forståelse for 
vores situation. Vi har alle kæmpet, hvad 
der kunne føles som en desperat kamp.

Nu er vi nået dertil, hvor vi ikke læn-
gere behøver at bevise, hvor galt det står 
til særligt for dem, der har de færreste 
ressourcer. Tal, statistikker, rapporter og 
personhistorier taler deres klare sprog.

For billedet er forandret. Der er i løbet 
af de sidste to år kommet et stigende 
fokus på sagen i den brede befolkning. 
Et fokus, som blandt andet er forstærket 
af de stærke græsrodsbevægelser som 

fx #enmillionstemmer, der dygtigt har 
anvendt mulighederne på de sociale 
medier og er blevet en spændende dia-
logpartner. På kort tid har handicapbe-
vægelsen forandret sig markant, og vi har 
sammen opnået et stort folkeligt og po-
litisk momentum. Derfor sidder jeg med 
en klar fornemmelse af, at mange af de 
centrale parter har en interesse i at rette 
op på de forhold, som ikke fungerer.

Så langt så godt, men vi skal tænke os 
rigtig godt om! Det momentum, der er 
opstået, skal omsættes til konkrete og 
ikke bare kosmetiske ændringer. Mange 
har en mening om, hvad der skal ske, og 
nogen vil ønske mere af det samme.

For os er svaret klart:
Området må reformeres markant, så 

vi får gjort op med de strukturelle svag-
heder, som kommunalreformen medførte. 
Dansk Handicap Forbund har fremlagt 
vores eget og meget konkrete bud på 
forandringer i maj måned. (Se side 50).

Mange, herunder kommuner og rege-
ringen, vil i de kommende forhandlinger 
komme med forskellige løsningsforslag, 
og vi kan være sikre på, at mange af 
dem ikke nødvendigvis vil tage fat om 
nældens rod, og så risikerer vi at tabe 
momentum.

Derfor er mit vigtigste budskab, at 
tiden nu er til at stå sammen og holde 
fast! Gør vi det, så har vi faktisk en reel 
chance for forandringer, som vil kunne 
mærkes.

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER



Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

VIDSTE 
DU, AT?
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1000 nordjyske borgere skal indgå 
i stort studie af vaccinernes effekt? 
Formålet er at belyse Covid-19 vac-
cinernes langsigtede effekt i den 
danske befolkning og ikke mindst hos 
borgere med kroniske sygdomme. I 
alt skal 10.000 borgere fra hele lan-
det følges i op til to år efter, de har 
modtaget vaccination mod Covid 19. 
Professor og overlæge Henrik Nielsen 
på Aalborg Universitetshospital får 

ansvaret for den nordjyske andel af 
studiet, som svarer til 1000 borgere 
og patienter, der vil blive spurgt, om 
de ønsker at deltage, når de bestiller 
tid til en vaccination mod coronavirus. 
Deltagerne skal have taget i alt seks 
blodprøver over to år.  ”Vi kan håbe, 
at vaccinerne virker ligeså godt på 
syge som på raske mennesker, men 
vi ved det faktisk ikke. Der er nogle 
sygdomme, hvor immunsystemet ikke 

Coronasmittede, som ikke bliver 
indlagt for COVID19, har lav 
 risiko for alvorlige senfølger

Forskere har systematisk fulgt coro

nasmittedes kontakt til sundhedsvæ

senet over seks måneder efter smit

ten. De finder, at smittede, som ikke 

har haft behov for indlæggelse, har 

lav risiko for alvorlige senfølger, der 

kræver behandling med lægemidler 

eller indlæggelse på sygehuset.

Studiet inkluderer 8.983 danskere, 

som blev testet positiv for COVID19 

i perioden fra 27. februar til 30. maj 

2020 og har sammenlignet dem med 

80.894 danskere, som blev testet 

negativ for COVID19 i samme pe

riode.

Studiet er gennemført ved at se på 

data fra de danske sundhedsregistre 

for hospitalskontakter og diagnoser, 

indløsning af receptpligtig medicin 

og besøg hos praktiserende læge.

”Indtil nu har de fleste studier, 

der har undersøgt komplikationer 

efter coronasmitte, fokuseret på 

patienter, som har været så syge, at 

de har været indlagt på hospitalet. 

Virkeligheden er dog, at flertallet af 

smittede heldigvis ikke får behov for 

indlæggelse,” fortæller Anton Pot

tegård, seniorforfatter på studiet og 

professor på Syddansk Universitet.

Hvor tidligere studier af ind

lagte med COVID19 beskriver en 

markant øget risiko for en række 

alvorlige senfølger såsom blodprop

per, betændelse i hjertemusklen, 

permanent nedsat lungefunktion og 

alvorlig psykisk sygdom, viser vores 

studie, at hvis du har haft et mildt 

coronaforløb, er din risiko for alvor

lige komplikationer, der medfører 

specifikke sygehusindlæggelser eller 

behandling med lægemidler, lille,” 

tilføjer Anton Pottegård.

Det nye studie blev i maj publi

ceret i tidsskriftet The Lancet Infec

tious Diseases.

”Blandt folk, der ikke primært 

bliver indlagt for COVID19, ses be

grænsede eftervirkninger, når man 

ser på ny lægemiddelbehandling 

og sene hospitalsindlæggelser. Det 

udelukker dog på ingen måde, at 

folk kan opleve senfølger i form af 

for eksempel hovedpine, træthed og 

åndedrætsbesvær, men vi ser heldig

vis ikke tegn på en øget forekomst 

af alvorlig akutte problemer og ny

opstået kronisk sygdom i forhold til 

testnegative personer, der ikke har 

været smittet med coronavirus.”

Foto: Colourbox.
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fungerer ligeså godt som hos raske, 
og der er også kroniske sygdomme, 
hvor patienterne får medicin, som vir-
ker ved at hæmme immunsystemet,” 
forklarer professor Henrik Nielsen. 
Regeringen har afsat 102 millioner kr. 
til det kliniske studie, som skal foregå 
i samtlige regioner. 

At på siden Handi-travel-info.dk kan 
du søge efter overnatningssteder i 

ind- og udland og finde tips til rejser. 
Personerne bag basen er mennesker 
med handicap, og direktøren kommer 
gerne ud til fx lokalafdelinger og hol-
der foredrag.

Du kan downloade en pjece på en-
gelsk, som opsummerer, hvorfor det er 
vigtigt at fjerne barrierer i rejsesam-
menhæng. Søg i en søgemaskine efter 
“Breaking down barriers to travel In 

partnership with Championing disabi-
lity inclusive and accessible travel.”

Der er skabt et ”Demenssymbol”, som 
skal vise, at man har demens. Symbo-
let skal give omverdenen bedre mu-
lighed for at hjælpe og udvise tålmo-
dighed. Bag symbolet står Folkebevæ-
gelsen for et Demensvenligt Danmark. 
Du kan læse mere om det på https://
www.demensvenligtdanmark.dk/

FRA HJEMMESIDEN:

Grænseoverskridende BPA-
overvågning er blevet mere 
 almindeligt
De færreste ville bryde sig om, at fremmede mennesker 

i skiftehold skulle overvåge dem i eget hjem 24 timer i 

døgnet i op til en uge. Og det lyder også som en absurd 

tanke, men ikke desto mindre er det en del af virkelighe

den for mange borgere med BPAordninger.

En række kommuner har svært ved at dokumentere 

borgernes behov og giver besked om, at enten accepterer 

borgeren overvågningen, eller også får det konsekvenser 

for den ordning, borgeren har.

En aktindsigt, som DR har fået, viser, at den type lange 

overvågninger er blevet mere almindelig over de seneste år. 

Landsformand Susanne Olsen finder det stærkt grænse

overskridende.

”Det er meget voldsomt at presse borgerne på denne 

måde. Det er meget grænseoverskridende, at fremmede 

mennesker er til stede og noterer alt, hvad man foretager 

sig – selv det mest intime, som intet har med sagen at 

gøre, som googlesøgninger, telefonsamtaler og kys til kæ

resten,” siger hun og peger på, at tilliden mellem borger 

og kommune i samme ombæring lider et alvorligt knæk 

med de lange overvågninger.

”Vi oplever jo medlemmer, som er meget kede af det og 

fortvivlede over, at de presses til at medvirke. Det er en 

krænkelse af privatlivets fred – og værst af alt, så er det 

ødelæggende for den i forvejen pressede tillid mellem 

borger og kommune,” konstaterer hun.

Interesserede kan læse hele historien via hjemmesiden: 

https://bit.ly/38XZlJF
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Grøn aflyser 
sommerens 
koncertrække

I maj måned 

efter offent

liggørelsen 

af første gen

åbningsplan 

blev konse

kvensen, at 

Muskelsvind

fonden måtte aflyse Grøn, og 

sommerens planlagte koncert

karavane 2021. Arrangørerne 

bag Grøn forsøgte at finde en 

løsning på at afvikle sommerens 

koncertkaravane ud fra den an

svarlige og bæredygtige model, 

Grøn præsenterede i april. 

Det var en model, som blandt 

andet indebar en fordobling 

af antallet af koncerter og en 

nedskalering af gæster pr. kon

cert samt sektionsinddelinger 

af publikum. Men på grund af 

makskapaciteten på 2.000 til

skuere frem til udgangen af juli, 

blev afviklingen af den plan

lagte turnéplan umulig. 

“Det er enormt ærgerligt at 

trække stikket på en helt utro

ligt gennemarbejdet idé og 

model, som jeg til enhver tid vil 

stå på mål for. Vi er meget stolte 

af det arbejde, vi har lavet helt 

frem til det sidste sandkorn i 

timeglasset, og med så stor og 

positiv feedback fra så mange 

sider burde vores afviklingsmo

del have fået chancen,” siger 

Theis Petersen, indsamlingschef 

i Muskelsvindfonden, i en pres

semeddelelse.

Naturbingo
Mark Källstrøm har netfirmaet Natur

Handel.dk, hvor han sælger plakater, 

plancher og fiskenet til børn. Han 

er uddannet naturvejleder og har i 

mange år arbejdet som lærer. Hans 

arbejde med børn i naturen har gjort 

ham bevidst om, at mange børn, der 

bor i byer, mangler et fundamentalt 

kendskab til for ham helt alminde

lige dyr og planter. Fx har han ople

vet, at et bybarn i anden klasse ikke 

kendte en almindelig sort skovsnegl.

Derfor har han lavet fem plancher 

til gratis download, som man kan 

printe ud og tage med sig. Den ene 

er om dyr og planter i haven, den 

anden er om dyr og planter i sko

ven, de tre øvrige er om vandhuller, 

strand og affald. Og hans naturbingo 

er blevet en succes, for siderne er 

downloadede mere end 5000 gange.

”Dyr og planter er valgt ud fra, at 

de skal ramme bredt. Jeg har fundet 

inspiration online og via min prak

tik som naturvejleder, og så har jeg 

lavet min egen version,” fortæller 

Mark Källstrøm til Handicapnyt. 

Så næste gang du skal ud på tur 

med fx børnebørn, så kan du have 

naturbingo med i tasken.

-  s k o v 

BRÆNDENÆLDE
SVAMP

FJER
MOS

BÆNKEBIDER
EDDERKOP

REGNORM
SNEGL

BILLE
TRÆSTUB

BARK
MYRE

AGERN
SKOVSYRE

FYRREKOGLE
BØGEBLAD

Navn ____________________
Tag børnene med ud i skoven og find så mange af 
tingene som muligt fra bingopladen. 
Sæt kryds over de ting du finder - kan du finde allesammen?

Hent flere gratis print-selv bingoplader på
eller

Hver fjerde ung 
med handicap  eller 
psykisk diagnose 
står uden for ud-
dannelsessystemet
Tre ud af fire 18årige med en psy

kiatrisk diagnose eller et handicap 

er i gang med ungdomsuddannelse, 

en uddannelse på grundskoleni

veau eller en anden form for ud

dannelse. Til sammenligning gæl

der det for ni ud af ti blandt alle 

18årige.

Det viser en ny analyse fra Arbej

derbevægelsens Erhvervsråd.

”Det er utroligt nedslående, at så 

få unge med diagnoser og handicap 

er i gang med en uddannelse. Der 

ligger en vigtig samfundsopgave i at 

sørge for, at flere får mulighed for 

at uddanne sig,” siger Mie Dalskov 

Pihl, chefanalytiker og projektchef i 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Alene på ungdomsuddannelserne 

er der kun 66 procent af de 18åri
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ge med en psykiatrisk diagnose el

ler et handicap, der er i gang, mens 

det gælder for 86 procent af alle 

18årige.

”Vores analyse viser, at unge med 

diagnoser og handicap har en svær 

start på uddannelseslivet. Det er et 

problem, som vi skal løse. De må 

ikke blive efterladt på perronen,” 

siger Mie Dalskov Pihl.

Mange af de unge med handicap 

eller diagnoser, der står uden for 

uddannelsessystemet, er i stedet 

på uddannelseshjælp. Det gælder 

for 38,5 procent af dem. Af de unge 

uden diagnoser uden for uddan

nelsessystemet gælder det for 11,8 

procent.

Uddannelseshjælp er en ordning 

for unge under 30 år, der ikke har 

en erhvervskompetencegivende 

uddannelse og kræver en særlig 

indsats.

”En af indvendingerne mod at 

gøre mere for de her unge med 

udfordringer er, at det ofte er dyrt 

at give dem en uddannelse efter 

grundskolen. Men sagen er den, at 

det er dyrere at lade være,” siger 

Mie Dalskov Pihl.

Hele analysen kan læses via Han-

dicap-nyt EKSTRA, hvor vi har lagt 

den ind til de interesserede.
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Rådgivningsteamet udvider 
med ny medarbejder
Den 1. maj bød Dansk Handicap 

Forbunds rådgivningsteam velkom

men til en ny medarbejder. Claus Pe

dersen, som er blevet ansat som ny 

socialrådgiver i fleksjob på 12 timer 

om ugen.

Claus Pedersen kommer fra et 

arbejdsliv, hvor personer med handi

cap og socialpædagogisk støtte har 

fyldt en del. Blandt andet har han i 

en  årrække drevet et socialpædago

gisk opholdssted for unge sammen 

med sin kone, og han har bl.a. også 

siddet som kommunal  socialrådgi

ver i fleksjob team. Derudover har 

han arbejdet i neuropædagogisk 

team i Aarhus Kommune, hvor han 

har haft tæt kontakt med personer 

med handicap.

Han ser specielt meget frem 

til at ”komme over på den 

anden side af bordet”, som 

han siger, og hjælpe med

lemmerne på deres egne 

præmisser.

”Dansk Handicap Forbunds 

er jo styret af medlemmerne, 

og det kommunale system, 

hvor jeg har arbejdet, er styret 

af en given politisk virkelig

hed. Det er en helt anden ind

gangsvinkel til arbejdet, og jeg 

glæder mig til at kunne hjælpe 

medlemmerne med at finde en vej, 

så de kan blive herre i eget liv,” ly

der det fra Claus Pedersen.

Claus Pedersen er 54 år og bor i 

Aarhus sammen med sin familie. 

Claus Pedersen er socialrådgiver. 
Privatfoto.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Auto Mobil vil udleje 
 handicapbiler i hele landet

Den Sociale Kapitalfond Invest har 

via en kapitaltilførsel opnået en ejer

andel på knap 40 procent i virksom

heden Auto Mobil, der sælger, køber, 

udlejer og specialindretter handi

capbiler og handicapbusser til både 

private og det offentlige marked.

Firmaet blev etableret i 2015 af 

administrerende direktør Michael 

Noer. Samtidig med Den Sociale 

Kapitalfond Invests indtræden i 

ejerkredsen, kommer bestyrelses

formand Carsten Abel og virksom

hedens salgschef Casper Nordahl

Meyer også til at eje mindre andele, 

mens Michael Noer beholder knap 

60 procent af virksomheden.

Michael Noer har en lang erfaring 

som konsulent og salgschef i Mo

torbyen Specialbusser og Handicare 

Auto, og det er erfaringer derfra, 

der drev ham til at starte Auto Mobil 

med visionen om at sikre mobilitet 

til alle mennesker med handicap:

”Som reglerne er i dag, er det kun, 

hvis man har et varigt, fysisk eller 

psykisk handicap, som i høj grad for

ringer evnen til at færdes samt et 

dagligt kørselsbehov, der vurderes 

stort nok til, at man kan søge sin 

kommune om støtte til en bil samt 

tilskud til indretning af bilen,” siger 

Michael Noer.

Det betyder, at mange mennesker 

med et ikkevarigt mén, som midler

tidigt skal bruge en kørestol i mange 

måneder, ikke har mulighed for at 

komme til og fra job, tage på indkøb 

eller have kontakt med sin familie.

”Det kan være en stor udfordring, 

og det var baggrunden for, at jeg 

startede Auto Mobil, hvor vi tilbyder 

fleksible løsninger, så alle, der har 

begrænset mobilitet, får adgang til 

en bil, der passer til deres behov 

med fx lejeordninger fra én enkelt 

dag til længere perioder,” fortæller 

Michael Noer.

Med Den Sociale Kapitalfond In

vest ombord er der nye mål i sigte.

”Vi vil fokusere på at blive lands

dækkende og dermed servicere 

mennesker i hele Danmark, lige 

som vi får et solidt økonomisk og 

sparringsmæssigt fundament til at 

udvikle flere nye services til vores 

kunder,” siger Noer.
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Solsikkesnoren udbredes yderligere i Danmark
Efter solsikkesnoren, der skal 

synliggøre mennesker med usyn

lige handicap, med succes blev 

rullet ud i Københavns Lufthavn 

i 2020, ruller den nu videre ud i 

Danmark. Videnscenter om han

dicap er i samarbejde med Stine 

Ringvig Marsal, som i sit arbejde 

i Københavns Lufthavn fik Solsik

kesnoren til Danmark, nu i gang 

med at udbrede kendskabet til sno

ren til hele landet. Samarbejdet sker 

i dialog med Hidden Disabilities

organisationen fra Storbritannien, 

som står bag Solsikkesnoren.

I maj offentliggjorde LEGO House 

i Billund, at personer med usynlige 

handicap, der besøger huset, kan 

få Solsikkesnoren udleveret gratis. 

Samtidigt bliver ansatte i LEGO 

House trænet i at tage imod men

nesker med særlige behov for ekstra 

tid og forståelse. 

Efter planen skal langt flere virk

somheder og institutioner kunne 

registrere sig og få adgang til træ

ningsvideoer, som medarbejderne 

kan se, så de har bedre forudsæt

ninger for at sikre en god oplevelse 

for personer med usynlige handicap 
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Ny dansk designet 
hjælpemotor til kørestole 
En ny familie af hjælpemotorer under 

navnet PAWS fra det danske firma 

Kørestolseksperten giver selv yderst 

begrænsede kørestolsbrugere frihe

den til at komme vidt omkring. Nav

net PAWS kommer af Power Assisted 

Wheelchair Systems. Det er en revo

lutionerende ny familie af hjælpe

motorer, som er designet i Danmark 

og afprøvet og gennemtestet af kø

restolsbrugere på egen stol og krop. 

PAWS findes i modellerne City, Cruis

er og Tourer. Fælles for modellerne er, 

at de som de første og eneste hjæl

pemotorer på markedet monteres 

direkte på rammen af kørestolen. 

Det gør monteringen let og hurtig 

og kræver ingen beslag. Der

udover er PAWS retningsstabil 

og retter selv op, uden at 

brugeren skal lægge 

kræfter i. Det gælder 

uafhængigt af hjule

nes størrelse. 

PAWS fås med 

både manuelle og 

elektriske funktioner 

(clamps og løft), som der frit kan 

vælges imellem, og indfrier dermed 

ønsker og behov hos enhver bruger, 

hvad enten denne er fx paraplegiker, 

tetraplegiker eller hemiplegiker, har 

fuld eller nedsat håndfunktion osv.

”Vores mission har fra be

gyndelsen været at udvikle 

en hjælpemotor, 

som dækker 

et behov, der rækker udover det, de 

eksisterende modeller på markedet 

kan indfri. Efter to års intenst samar

bejde og justering af selv den mind

ste detalje kan vi med stolthed sige, 

at det er lykkedes,” siger indehaver 

af Kørestolseksperten Hans Peter 

Østergaard i en pressemeddelelse.

og diagnoser. Derfor åbnede der 

også i maj en dansk hjemmeside, 

hvor virksomheder, der ønsker at 

indføre snoren, kan registrere sig 

og få adgang til træningsvideoer 

til sine medarbejdere. Det danske 

website kan findes her: https:// 

hiddendisabilitiesstore.com/dk/ 

Pressefoto.

Solsikkesnoren kan fx bruges i  
lufthavne. Pressefoto.

https://hiddendisabilitiesstore.com/dk/
https://hiddendisabilitiesstore.com/dk/
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Har I særlige behov, allergier eller ønsker, så hører vi 
gerne fra jer og tilpasser med glæde både ophold og 
menu, så den falder i netop jeres smag. 

Vi er meget fleksible, og vi arrangerer opholdet efter 
jeres ønsker. Vi tilbyder moderne og professionelle op-
hold med gode senge og store familieværelser 61 steder 

i hele landet - de fleste med WiFi, eget bad og toilet på 
værelset og gratis parkering.

Prøv et gruppeophold på et af vores Danhostels og nyd 
den uformelle stemning, det gode personlige værtskab, 
vores rummelige værelser og den gode pris.

Ophold for grupper 
med særlige behov

LÆS MERE PÅ

61
Danhostels
i hele landet

Vores værter står klar til at hjælpe jer



Deltag i lokale digitale 
 arrangementer hjemmefra

Tekst og foto af Laura Hansen  LOKALAFDELINGER

I Lillebælt afdeling i Dansk Handicap Forbund er de gået i 
gang med digitale møder. Handicapnyt er taget til Bren
derup på Fyn på besøg hos formanden for at opleve et 
digitalt møde

P
Å KONTORET VED siden af 
spisestuen tænder Gitte 
R.R. Nielsen sin bærbare 
computer og placerer sin 

mobiltelefon samt to danskvand 
med tilhørende glas ved siden af. 
Klokken er næsten halv syv, og det 
er blevet tid til at åbne op for, at 
deltagerne kan komme på plads 
før aftenens møde. Gitte, der er 
formand for lokalafdelingen i Lil-
lebælt, skal i aften fra sit hjem i 
Brenderup på Fyn være vært for 
et dialogmøde med landsformand 
Susanne Olsen.

En rolle som vært kan måske lyde 
af meget, men Gitte ser det ikke 
som nogen omfattende opgave. 
Det kræver ikke andet af hende 
end, at hun skal oprette arrange-
mentet på det digitale mødeværk-
tøj Zoom og så byde medlemmerne 
velkommen på tidspunktet for ar-
rangementet.

”Det handler om at komme i 
gang. Hvis man gør det så simpelt 
som muligt, så er jeg sikker på, at 
alle kan gøre det samme,” siger 
Gitte med stor overbevisning i 
stemmen. 

Telefonen ringer, det er en af 
afdelingens medlemmer, der ikke 
er tryg ved brugen af Zoom. Gitte 
tager telefonen og efter et kort 
”hej, og dejligt du vil være med 
i aften,” sætter hun telefonen på 
funktionen højtaler og placerer 
den ved siden af computeren, så 
medlemmet både kan høre og 
tale til de andre deltagere. På den 
måde har de på forhånd aftalt en 
løsning på, hvordan det kan være 
muligt at deltage, selvom den 
fuldkomne digitale løsning ikke er 
for alle.  

Susanne Olsens ansigt tilslutter 
sig de andres på skærmen, og sam-
talen fortsætter lystigt. Gitte smiler 
og ler, og det er tydeligt at mærke, 
at medlemmerne er glade for igen 
at kunne tale sammen. 

Gitte R.R. Nielsen følger 
 mødet på sin skærm.
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Klokken bliver 19, Gitte rømmer 
sig og byder officielt velkommen 
til Susanne, der i en flydende over-
gang tager over og starter med at 
fortælle om seneste nyt.   

Når vi mødes digitalt
Den digitale mødeform er for man-
ge opstået som en reaktion på ned-
lukningerne, som medførte  aflys-
ninger af fysiske begivenheder, som 
i flere sammenhænge har skabt et 
muligt rum for ensomhed. For Gitte 
R.R. Nielsen har nytænkningen af, 
hvordan vi afholder begivenheder, 
også medført nye muligheder:

”Ved at samles online når vi ud 
til mange, som vi normalt ikke ser 
til vores fysiske arrangementer. Vi 
skærer transporttiden fra og holder 
fokus i en time til halvanden. På den 
måde kan de, der normalt ikke kan 
sætte flere timer af eller ikke har 
overskuddet til en længere tur, også 
være med. Det er helt sikkert et ini-
tiativ, der er kommet for at blive.”

Hun tilføjer, at det også gør sig 
gældende for aftenens online ar-
rangement, da der er flere navne 
tilmeldte, som afdelingsformanden 
ikke er stødt på før. ”Afdeling Lille-
bælt strækker sig ud over fire store 
kommuner, så det er normalt svært 
at finde en lokation, som alle har 
lige adgang til.”

Oplevelsen af at nå ud til et 
bredere udsnit af medlemmerne 
med online arrangementer er også 
en erfaring, som Claus Jensen fra 
sekretariatet i Dansk Handicap 
Forbund har gjort sig med Det Vir-
tuelle Forsamlingshus. Planen er 
derfor at fortsætte med de digitale 
sammenkomster, så mange flere 
oplagte emner kan bruges til at 
skabe dialog og erfaringsdeling.

”Heldigvis kan vi snart begynde 
at mødes fysisk igen, men så ser jeg 
Det Virtuelle Forsamlingshus som 
et supplement, hvor vi stadig, med 
mindre besvær, kan samles på tværs 
af landet,” uddyber Claus Jensen. 

Både han og Gitte R. R. Nielsen 

ser flere fordele ved online møder, 
hvor man ud over at kunne samles 
på kryds og tværs af landet også 
har mulighed for at foretage mindre 
omfattende møder – som eksempel-
vis kortere bestyrelsesmøder.

Sådan gør Gitte
Efter halvanden time er der stadig 
godt gang i deling af viden, holdnin-
ger og synspunkter, men det er tid 
til at runde aftenens arrangement 
af. Selvom de deltagende kunne 
være blevet ved længe endnu, 
har Gitte erfaret, at det er bedst at 
holde de digitale møder på en time 
til halvanden. Så er der også god 
grund til snarligt at mødes igen.

Efter mødet lukker hun compu-
teren med et tilfredsstillende nik 
og kommenterer på aftenens ar-
rangement. ”Det gik rigtig godt. Der 
var nogle enkelte, som ikke kom 
på trods af tilmelding, men der 
kan jo altid opstå noget, der gør, at 
man bliver forhindret. Jeg tænker 
normalt, det er en succes, bare fire-
fem deltager, og så er der jo også 
mere taletid til os andre.”

Afdelingen i Lillebælt har købt de-
res egen adgang til platformen Zoom, 
som flittigt er blevet brugt til at 
samle medlemmerne fra de fire kom-
muner. For at inspirere flere lokalaf-

delinger til at gøre det samme har 
Gitte beskrevet den proces, hun fore-
tager, når hun skal invitere afdeling 
Lillebælt til et online arrangement:

1. Først benytter Gitte sig af 

afdelingens smsservice ved 

navn CPS SMS. Det giver hen

de mulighed for at kontakte 

afdelingens medlemmer, hvor 

hun fortæller om arrangemen

tet, og det er muligt at be

svare med sin mail, hvis det er 

noget, man er interesseret i.

2. Herefter opretter hun et 

møde på Zoom, hvor fra hun 

kopierer linket til mødet.

3. Dernæst deler hun Zoom

linket to steder. Det gør hun 

på afdelingens facebookside 

og i en privat mail til alle, der 

har skrevet, at de er interes

serede.

På hjemmesiden under Handicap-
Nyt Ekstra kan du nu finde en 
video med Gitte, hvor hun viser 
udførelsen af de ovenstående be-
skrevne punkter.

Hvis du gerne vil planlægge et online møde, men stadig har udfor

dringer med at komme i gang, så er der mere hjælp at hente. Dan

ske Handicaporganisationer har lavet en guide til digitale møder, 

som kan findes ved at søge på ordet ”zoom” på deres hjemmeside, 

handicap.dk. Ellers kan du altid sende en mail eller ringe til Dansk 

Handicap Forbund, som er klar til at guide dig videre.
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www.elsassfonden.dk 
Følg os      

Vi står bag  
de danske 
paraatleter 

HELD OG LYKKE 

MED DE 

PARALYMPISKE 

LEGE!

Med en bred vifte af tilbehør og individuel tilpasning
opnår vi det bedst mulige resultat for brugeren.
Løsninger, der fungerer.
For yderlig info ring på 70101755 eller se på www.medema.dk



Mikkel er digter med dogmer

Når Mikkel Christensen skriver digte, stiller han gerne 
dogmer op for sig selv. Det hjælper ham til at skærpe sine 
tekster, og sådan blev et digt på FN’s Internationale Han
dicapdag til musik. Handicapnyt har sat den unge digter i 
stævne på Askov Højskole, hvor vi både hørte ham læse og 
synge sit digt, Alle er børn af den levende jord

music-alt Ingen kan skabe den fremtid alene. 
Fællesskab sætter de dybeste spor. 
Ingen behøver at føle sig ene. 
Alle er børn af den levende jord. music T

ONERNE FLYDER FRA fly-
gelet, og ordene strømmer 
fra de to herrer bag tan-
genterne: Kristian La Cour 

og Mikkel Christensen. Tonerne 
kommer fra Kristian La Cours hånd, 
og ordene er Mikkel Christensens. 
Sidstnævnte skrev dem i forbin-
delse med FN’s International Han-
dicapdag sidste år i digtet Alle er 
børn af den levende jord som en 
hyldest til mangfoldighed og fæl-
lesskab.

Mikkel tog beslutningen om at 
ville markere den internationale 
handicapdag med et digt få dage 
før offentliggørelsen på Facebook. 
Faktisk skrev han hele natten den 
2. december for at have digtet klar 
til deling den 3. december, og der-
efter gik det stærkt.

”At den gik viralt, er nok et stort 
ord at bruge, men jeg vil godt sige, 
at det føltes sådan for mig,” siger 
Mikkel Christensen, der efter en 
deling af sit digt fra Dansk Han-
dicap Forbunds facebookprofil 
oplevede flere delinger end nogen-
sinde før.

De mange delinger og den op-
mærksomhed, der kom ud af dem, 
fik en af Dansk Handicap Forbunds 
følgere på Facebook til at foreslå at 
få digtet sat i musik.

Højskolelærer skabte musik 
til digtet
Derfor henvendte Mikkel sig til 
Kristian La Cour, som han kendte 
fra sin tid på Askov Højskole for ti 
år siden.

Rent musikalsk er de to mænd 
ikke fremmede for hinanden. For 
Kristian La Cour havde allerede, 
dengang Mikkel var elev på højsko-
len, sat musik til to af hans digte. Et 
af dem blev flere år senere optaget 
i en julesangbog med gamle og nye 
julesange, og derfor vidste Mikkel 
godt, hvad hans gamle højskole-
lærer var i stand til. Og for Kristian 
La Cour var opgaven også lige til at 
gå til, for Mikkel skriver digte på en 

Tekst of foto: Mads StampeSANGSKRIVER  

Mikkel Christensen og Kristian La Cour fremfører Mikkels digt med 
musik for Handicapnyts udsendte journalist.
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måde, som egner sig godt til musik, 
fortæller han.

”Versefødderne rimer, og antallet 
af linjer er ens fra vers til vers, så 
det er lige til at gå til, som om det 
var en højskolesang, kan man sige.”

Og selvom det er rart, at ordene 
rimer, og det er nemt at gå til, så 
er det faktisk ikke selve ordene 
i teksten, Kristian La Cour går så 
meget op i, når han kaster sig over 
at sætte musik til en tekst. Der er 
han for meget et musik-menneske, 
siger han.

”Jeg interesserer mig for musi-
kalske stemninger. Inden jeg går i 
gang, læser jeg selvfølgelig digtet 
igennem nogle gange og finder ud 
af, hvordan det falder naturligt i 
forhold til, at det skal kunne syn-
ges; skal det være roligt, skal det 
være mere frisk tempo, eller skal 
det være lidt vuggende? Den her 
sang er sådan venlig og imødekom-
mende og – synes jeg selv – sang-
bar. Det kan jeg godt lide,” konsta-
terer han.

En sang om empowerment
Det med det venlige og imødekom-
mende falder meget godt i tråd 
med de tanker, Mikkel Christensen 
gjorde sig, da han skrev ordene. 
Han ønskede sig et digt, hvor po-
sitive ord og det, der på moderne 
dansk kaldes empowerment, fyldte. 
Han opfandt fx det dogme, at han 
ikke vil bruge negativt ladede ord, 
fordi, som han siger, man som men-
neske med handicap nemt kan 
komme til at føle sig til besvær, 
og det ønskede han ikke at puste 
til med sit digt. Men det var ikke 
nemt, fortæller han.

”Jeg endte med et gigantisk pro-
blem, fordi jeg skulle finde noget, 
der rimede på menneskeværd, og 
det nemmeste ville være at rime 
på besvær, men så havde jeg jo 
overskredet mine egne dogmer. Så 
det var faktisk først meget sent om 
natten, at jeg fandt på den tekst-
bid, der fik det til at rime.”

Et andet dogme, som 
Mikkel lagde ned over 
sine skriverier, var, at 
han ønskede at gøre 
teksten så bred som 
muligt, så mennesker 
uden handicap også 
kunne læse sig selv ind 
i den. Det er i øvrigt en 
ambition, han altid har, 
når han skriver.

”Man skal kunne se 
sig selv – med eller 
uden handicap – i 
teksten. Ellers er den 
ikke vedkommende. 
Så bliver den kede-
lig,” konstaterer han.

Store ambitioner
Mikkels digte hen-
vender sig til alle. 
Selvfølgelig må man 
gerne læse handicap 
ind i hans tekster, 
og det er også ofte 
hans udgangspunkt, 
når han bruger sit eget liv som in-
spiration, men han går meget op i, 
at andre også kan bruge hans tek-
ster til noget. 

Derfor skriver han også bredt og 
sender gerne sine tekster ud i of-
fentligheden.

Men hver gang han gør det, så 
nager usikkerheden hos ham. Og 
så hjælper det, når han kan se sine 
ord sprede sig til glæde hos andre, 
synes han.

”Tit, når jeg skriver, så bliver jeg 
i tvivl om, om det holder, og så 
når folk bruger det og synger det 
og har lyst til at sætte musik til, så 
tænker jeg, at det rent faktisk kan 
noget. Og det er fantastisk,” kon-
staterer han.

Derfor har han også ambitio-
ner om at tage det videre, og han 
holder i hvert fald ikke op med 
at skrive. Både fordi han ikke kan 
lade være, men også fordi det 
med at blive udgivet virkelig kan 
noget, siger han med et smil og 

mindes dengang han fik udgivet 
sin adventssang Kom lad os sam-
men vente på, som han også lavede 
sammen med Kristian La Cour.

”Jeg kan huske, da Kristian rin-
gede til mig. Han sagde: ”Mikkel, vi 
er blevet udgivet.” Og så blev jeg 
mundlam, og det sker ikke ret tit. 
Det med at kunne tage en bog ned 
fra hylden, og så står man nævnt, 
det er fantastisk. Så bliver teksten 
større end én selv,” konstaterer han.

Se video med sang og musik
Mikkel Christensen har tidligere 
fået trykt et digt i Handicap-nyt. 
Det kan man læse via Handicap-
nyt EKSTRA på hjemmesiden. Her 
kan man desuden også se en video 
fra Handicap-nyts besøg på Askov 
Højskole, hvor Kristian La Cour og 
Mikkel Christensen spiller og syn-
ger sammen.

Tekst og musik til Mikkel Christensens 
digt til FN’s Internationale Handicap
dag den 3. december 2020, som hylder 
mangfoldighed og fælleskab.



18   •   HANDICAP NYT 3 - 2021  

A
1

SE UDGIVELSEN Online
       Scan her:

Kastrupvej 135 • 2300 København S



 JENS BOUETS KLUMME

 KOMMUNALPOLITIK

Når tingene virker

EFTERLYSNING: 

Stiller du op til Kommunalvalg 2021? 

Alt, hvad vi har bygget op og ud-
viklet over de sidste syv år, ser 
nu ud til at virke og i den grad 
bære frugt. Ifølge banken har vi 
ikke haft en bedre likviditet og 
en sundere drift i mere end 30 
år. Vi kom ud med knap en ½ 
mio. kr. i overskud på regnskabet 

på trods af, at vi har overført næsten 700.000 af de 
modtagne 2020 indtægter til 2021.

Indrømmet - vores økonomi er kompleks, og det kræ-
ver en stor og opdateret økonomiforståelse at gennem-
skue den. Selv regnskabskyndige tillidsvalgte og ban-
kens erhvervsrådgivere uden behørig uddannelse eller 
økonomiforståelse har måttet give op gennem tiden. 
Banken har taget konsekvensen og sat et nyt og mere 
kompetent hold, ligesom vi har fået en uvildig gen-
nemgang og et løbende månedsrapporteringssystem 
af en tidligere CFO fra Mærsk gruppen. Heldigvis ser 
CFO’en og jeg økonomien på samme måde, og banken 
har nu også det samme billede af forbundets økonomi. 

Det er befriende at se ting virke, og fremadrettet vil 
vi ligeledes præstere årlige overskud, hvis der ikke sker 
uventede ting, eller der kommer indgreb udefra, vi ikke 
kan kontrollere, og som koster os penge. 

2021 er startet godt, og det tegner til en solid drift, 
når samfundet og aktiviteterne starter op igen. Husk 
på, at en meget stor del af forbundets indtægter kom-
mer fra projekt- og konsulentenheden. Hvis ikke vi kan 
gennemføre aktiviteter, har vi heller ikke noget fakture-
ringsgrundlag. 

Noget, der kan skabe en yderligere styrket økonomi, 
er vores medlemshvervningskampagne, der starter op 
allerede den 1. juli 2021. Successen afhænger helt af 
medlemmernes indsats i bestræbelserne på at skaffe 
nye medlemmer. For alle har familiemedlemmer, pårø-
rende og venner, der kan blive støttemedlemmer. Lad 
os hjælpes ad og sikre, at forbundet igen når fordums 
styrke og igen runder 10.000 medlemmer.    

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

D
EN 16. NOVEMBER skal 
alle stemmeberettigede 
til stemmeurnerne for at 
beslutte, hvem de finder 

bedst egnet til at tegne de kommu-
nale politiske linjer de næste fire år. 
Handicap-nyt vil gerne høre fra dig, 
hvis du stiller op som politiker. 

Kommunalvalget bliver ofte be-
skrevet som det vigtigste politiske 
folkevalg i Danmark – også vigtige-
re end valget til Folketinget, da det 
er kommunerne, der tager de po-
litiske beslutninger, der er tættest 
på borgerne. Nærdemokrati som 
det kommunale fungerer bedst, 
hvis den mangfoldighed, som Dan-
mark indeholder, er repræsenteret 
blandt kommunalpolitikerne. Og 
derfor er Handicap-nyt interesseret 
i at få kontakt til medlemmer fra 

Dansk Handicap Forbund, som man 
kan møde på stemmesedlerne den 
16. november. 

Hvis du har lyst til at fortælle 
din historie her i bladet, bedes du 
kontakte redaktør Bente Rødsgaard 

pr. mail på bente@danskhandicap-
forbund.dk eller journalist Mads 
Stampe på mads@danskhandicap-
forbund.dk senest 1. august 2021. 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Pressefoto.

Af Mads Stampe
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Fuglsang 
Kunstmuseum 

er en perle af et 
kunstmuseum

UDFLUGTSMÅL Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Pressefoto: Ole Akhøj.20   •   HANDICAP NYT 3 - 2021  



Parkeringsanvisning i en postkasse på et træ, maleri af døde grise, en mælkebøttemark 
og skyer oplevet gennem et panoramavindue. Oplevelserne står i kø for den nysgerrige 
besøgende på Fuglsang Kunstmuseum

F
UGLSANG KUNSTMUSEUM 
BEFINDER sig på Lolland og 
er en seværdighed, som det 
er værd at rejse efter. I 2008 

kunne museet åbne dørene og 
byde kunstinteresserede velkomne. 
Museet ligger i et naturskønt om-
råde. Museet har skiftende sær-
udstillinger og en fast samling af 
dansk kunst fra 1700-tallet og til 
vore dage. 

Handicap-nyt har inviteret lands-
formand Susanne Olsen med på et 
besøg på museet, for at hun kan 
videregive et indtryk af, hvad der 
venter mennesker med bevægel-
seshandicap på museet.

Parkering tæt ved hovedind-
gangen
Når man kører ind på parkerings-
pladsen ved museet, er der en 
postkasse på et træ med et han-
dicapsymbol. Det kan selvfølgelig 
undre, men et skilt oplyser, at man 
kan tage et lamineret kort i kassen, 
og se hvor handicapparkerings-
pladserne er. De er lige uden for 
museets hovedindgang og nogle 
hundrede meter fra parkerings-
pladsen, så hvis det regner, så kan 
man hurtigt komme i læ. Denne 
information står også på museets 
hjemmeside, men hvis man ikke 
har set den der, så hjælper op-
lysningerne på træet én på vej. 
Vejret er lidt lusket, så vi kører den 
anviste rute og parkerer lige ved 
hovedindgangen, hvor der er fem 
handicapparkeringspladser.

Billetsalg og skranke på mu-
seet
Susanne Olsen bruger elkørestol, og 
hun kan let komme ind på museet. 
Lige inden for døren er der butik til 
den ene side og café til den anden 
side. Det er let at finde skranken, 

den er dog lidt høj, men der er også 
en anden og lavere skranke med en 
mobil dankortautomat, men den er 
lukket i dag på grund af covid-foran-
staltningerne, men normalt er den 
åben. Personalet står normalt heller 
ikke forskanset bag en transparent 
skærm i skranken. De fortæller os, at 
det er unaturligt for dem, men sådan 
er reglerne i disse dage. Tæt ved 
skranken er der opbevaringsbokse, 
som også kan nås fra en kørestol, og 
man kan låne kørestole, rollator og 
en klapvogn, hvis man har brug for 
det. Der er også et handicaptoilet.

Det er coronatid, og vi skal vise 
coronapas eller et negativ covid-
testresultat og legitimation, det 

foregår på en rolig måde – og 
dernæst slippes vi løs i udstil-
lingerne. Ved vores besøg er det 
den danske maler Allan Otte, hvis 
værker vises på særudstillingen, 
som vises til den 12. september 
2021. Billederne er bemærkelses-
værdige, fordi de giver et helt nyt 
syn på de traditionelle landskabs-
malerier, som vi kender dem fra 
guldalderen i dansk billedkunst fra 
ca. 1800-1864.

Moderne landskabsmaleri
Kunstneren Allan Otte er født i 
1978 og opvokset på landet, og 
han har ikke noget romantisk for-
hold til det. Køer insemineres på 

Postkassen på træet guider 
bilister med handicap til 
handicapparkeringsplad
serne.

Susanne Olsen kan let køre 
rundt i butikken og se på 
varerne.
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hygiejnisk vis, og tyresæd opbeva-
res, døde grise smides til destruk-
tion osv. Hos ham er alt ikke idyl 
eller smukt, og så alligevel – for na-
turen og bygningerne har sin egen 
skønhed i fx solnedgangen, og en 
robotfodermaskine kan lyse op i en 
kostald, så helt uskønt er det ikke, 
men dragende og legende. Hans 
teknik er meget fascinerende og 
noget af forarbejdet til billederne 
foregår via programmer på en 

computer. Hvordan det foregår, kan 
man se på en skærm.

Landsformand Susanne Olsen er 
fuldstændig bjergtaget af de sære 
billeder og giver sig god tid til at 
studere dem. ”Jeg synes, at han er 
meget dygtig, og når man kører så 
meget rundt i hele landet, som jeg 
gør, så ser man også lidt af hvert, 
og det rammer han godt. Jeg kan 
umiddelbart godt lide udstillings-
rummene, her er let for mig at køre 

rundt, der er brede åbninger ind 
til salene, her er ingen dørtrin og 
god plads.  Jeg føler virkelig, at jeg 
i min elkørestol er en ligeværdig 
besøgende sammen med de andre 
gæster,” siger Susanne Olsen. 

Bænke kunne være bedre
Vi besøger de andre sale, der rum-
mer den faste kunstsamling, og 
også her er der mange dejlige op-
levelser med både malerier, tegnin-
ger og skulpturer.

Rundt om på museet er der plin-
te-bænke uden armlæn, som man 
kan hvile sig på. Og det er ærger-
ligt, at de er uden armlæn, synes 
Susanne Olsen, da ældre gående 
ofte har brug for støtte til at rejse 
sig op fra en bænk. De fleste ste-
der i museet er det også let at læse 
tekster og plancher og se, hvad der 
gemmer sig i montrer, men en af 
dem er desværre for høj set fra en 
kørestol. Rummene er af forskellig 
størrelse. Alt er i ét plan. Der er en 
første sal, men kun for personale 
og administration.

UDFLUGTSMÅL 

Pressefoto: Anders Sune Berg. Pressefoto. Torben Eskerod.

Privatfoto. Artiklens forfatter og landsfor
mand Susanne Olsen nyder den  indram
mede natur gennem  panoramavinduer.

Fuglsang Kunstmuseum ligger i 

tilknytning til herresædet Fuglsang, 

der er ejet af Det Classenske Fi

deicommis. Museet er tegnet af den 

britiske arkitekt Tony Fretton (født 

1945) og indviet i 2008, og det har 

vundet adskillige arkitekturpriser. 

Fretton står bag tegnestuen Tony 

Fretton Architects i London, som er 

hædret for at integrere moderne 

byggerier nænsomt i omgivelserne. 
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Panoramavinduer
For enden af en gang i museet er der 
store panoramavinduer, og når men 
sidder og ser ud af dem, så bliver na-
turen uden for sat i en ramme.

Susanne Olsen er helt pjattet med 
den effekt. ”Det er godt fundet på. 
Det kommer til at virke som et bil-
lede, som hele tiden forandrer sig. 
Lige nu er det forår, og uden for er 
der nærmest en mælkebøttemark, 
men næste gang en gæst kommer, 
kan det være på en anden årstid, 
og så vil udsigten se anderledes ud. 
Her er stille, og man kan sidde og 
nyde udsigten, som om den var et 
indrammet kunstværk. Og vi er hel-
dige, skyerne er i dag helt perfekte 
til at agere landskabsmaleri,” siger 
hun. Og det har hun ret i. De store 
hvide skyer på den blå himmel er 
bjergtagende smukke.

God oplevelse
Der er en butik med bøger og 
kunsthåndværk og en café med 
forskellige bordtyper, og når vejret 
er til det, kan man drikke og spise 

uden for på caféens udendørsareal.
Susanne Olsen er meget begej-

stret for oplevelsen. ”Museet er 
præget af universelt design og har 
en gennemtænkt tilgængelighed, 
som bare er der. Det hører til sjæl-
denhederne og skyldes muligvis, 
at man har haft en stor grund og 
muligheden for at bygge i et plan, 
så de ting, der er med bænke og 
en enkelt høj montre, er tæt på at 

være petitesser i det store sam-
menhæng, ”siger hun.

Museet er tegnet af den engelske 
arkitekt Tony Fretton. I England har 
man en antidiskriminationslov, og 
om det er den, han er vant til at 
forholde sig til, må stå hen i det 
uvisse, men konklusionen er, at 
tilgængeligheden er rigtig god for 
mennesker med bevægelseshan-
dicap.

En enkelt montre giver 
vanskeligheder set fra en 
kørestol.

Allan Ottes malerier af det danske landsskab og landbrug er ikke lutter idyl.

Pressefoto: Anders Sune Berg.

Du kan se mange billeder af mu

seet på tegnestuens hjemmeside: 

https://www. tonyfretton.com/ 

fuglsang/index.html

Museet har også sin egen hjemme

side:  

https:// fuglsangkunstmuseum.dk/

Godadgang.dk har også billeder og 

faktaark af Fuglsang Kunstmuseum 

med mål osv. https://godadgang.dk/
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Det Sundhedsfaglige Børneteam ApS
Biografgade 3, 4. sal
8900 Randers C

info@boerneteam.dk
Telefon: 2223 6313
www.boerneteam.dk

Det Sundhedsfaglige Børneteam

PROFESSIONEL PLEJE AF BØRN  
MED SÆRLIGE BEHOV I EGET HJEM

FØLG OS PÅ LINKEDIN OG FACEBOOK OG FÅ:

• De sundhedsfaglige tilbud
• Vores kompetencer og erfaringer
• Samarbejdsmuligheder

Find os på www.borneteam.dk

Tryghed • Dialog • Kontinuitet • Høj faglig standard • Familien i fokus

DET SUNDHEDSFAGLIGE BØRNETEAM er en landsdækkende sygeplejevirksomhed der 
har specialiseret sig i pleje og støtte af børn og unge med særlige behov i eget hjem.
 
Hjælpen tilrettelægges så den passer både til det enkelte barn, og til familien. Dette sker i 
tæt dialog og samarbejde med familien og relevante samarbejdspartnere.
 
Det Sundhedsfaglige Børneteams mål med pleje eller støtte af barnet/den unge i hjemmet 
er, at aflaste familien under betryggende forhold, så de kan få så normal en hverdag som 
muligt.



DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

JUNI 2021

FREDERIKSSUND-HALSNÆS

Lørdag den 11. september kl. 11.00-16.00 på Jernbanegade 
21, 3300 Frederiksværk: Generalforsamling. Vi starter med 
generalforsamling og spisning bagefter. Dagsorden iflg. ved
tægterne. Ingen lotteri. Tilmelding senest den 1. 9. til Anna 
Marie Knudsen, tlf. 26 18 38 46 (bedst efter kl. 16). Husk at 
oplyse evt. allergier ved tilmelding.

KORSØR-SKÆLSKØR

Tirsdag den 13. juli: Heldagstur til Knuthenborg Safaripark 
og Bangshave i Maribo. Vi kører med liftbus med opsamling 
i Korsør og Skælskør til frokost i Bangshave. Der serveres to 
retters menu med en genstand. Herefter kører vi til Knuthen
borg og ser alle dyrene fra bussen. Pris kr. 495 for medlem
mer. Ikkemedlemmer kr. 595. Dækker alle aktiviteter samt 
buskaffe og hjemmebag. Tilmelding senest den 5. 7. 

Mandag den 13. september kl. 17.30-21.30 i Teglværks
parken 50, Korsør: Generalforsamling. Vi starter med smør
rebrød. Derefter generalforsamling kl. 19. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. Forslag til behandling skal være formanden 
skriftligt i hænde senest otte dage før. Efter generalforsam
lingen serveres kaffe eller te og en ostemad. Lotteri sælges 
med kontante præmier. Der arrangeres desuden fælles 

transport med liftbus til og fra Teglværksparken. Tilmelding 
nødvendig senest den 5. 9.

Tilmelding til arrangementer nødvendig til Irene Christen
sen, tlf. 20 96 27 69, eller Kirsten Rønhoff, tlf. 58 19 60 79, 
med mindre andet er nævnt.

Mandag den 9. august-Lørdag den 14. august: Ferierejse til 
motel Nordsøen i Hirtshals med halvpension. (Læs mere side 
28).

LILLEBÆLT

Lørdag den 14. august: Bustur til Mønsted Kalkgruber.

Lørdag den 11. september: Stort arrangement i samarbejde 
med RYK.

ODENSE

Søndag den 5. september kl. 12.30-17.00 i Hjallese forsam
lingshus: Høstfest. Pris kr. 200. Drikkevarer for egen regning. 
Tilmelding senest den 23. 8.

Tilmelding til arrangementer er nødvendig. Der er binden
de tilmelding, og man vil blive opkrævet betaling ved ude
blivelse. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et handicap 
og bor i Odense Kommune. Egenbetaling på kr. 45 t./r. 

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: dhf@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

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

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE EMAIL ADRESSER:

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: jeppe@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:   Log in på "Min side" via hjemmesiden

Handicapnyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

På grund af situationen med corona kan der med kort varsel ske både ændringer og aflysninger. 
Derfor opfordrer vi alle til at tage kontakt direkte til deres lokalafdeling og se på deres hjemmesider, i 
lokalblade, eller hvor de typisk slår nyheder om arrangementer op.
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DET SKER I DHF 

ODSHERRED

Fredag den 30. juli kl. 19.00-23.00 på Vig Markedsplads: 
Lars Lilholt koncert. Adgang fra kl. 19. Koncert starter kl. 20. 
Alle udgifter for egen regning. Tilmelding senest den 1. 7.

Torsdag den 19. august kl. 15.30-20.00: Livskvalitet og 
handicap. Debat mellem Susanne Olsen og Monica Lylloff 
fra #enmillionstemmer. Inden da oplæg om handicapbevæ
gelsens bud på en ny social politik v./ faglig og politisk chef 
i Dansk Handicap Forbund Jeppe Kerckhoffs. Deltagelse er 
gratis. Alle er velkomne. Tilmelding senest den 1. 8.

Torsdag de 23. september kl. 9.30-16.30: Byggelovgivning 
og handicappolitik. Temadag med oplæg fra civilingeniør fra 
SBi Søren Ginnerup, formand for handicaprådet i Tønder Jens 
Petersen og arkitekt og formand for BTPU Lars S. Pedersen. 
Gratis at deltage. Alle er velkomne. Tilmelding senest den 
10. 9.

Arrangementer foregår på Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 
Højby, med mindre andet er nævnt. Tilmelding skal ske til 
Lena, mail: lena.nielsen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller 
Susy, mail: susysiv@mail.dk, tlf. 59 32 45 65, med mindre 
andet er nævnt.

RØDOVRE

Tirsdag den 12. oktober kl. 18.00 på Ørbygård. Medelbyvej 
6, 2610 Rødovre: Generalforsamling. Dagsorden iflg. ved
tægterne. Vi starter med spisning kl. 18. Derefter generalfor
samling kl. 19. Forslag skal være formanden i hænde senest 
14 dage før til Birthe Madsen, Hendriksholm Boulevard 55, 
2610 Rødovre. Tilmelding til spisning nødvendig senest den 
2. 10. til Tove Rasmussen, tlf. 26 93 79 89.

SKAGEN

Torsdage den 26. august og 9. og 23. september kl. 19.00-
22.00: Bankospil.

Mandage den 30. august og 6., 13., 20. og 27. september 
kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.

Lørdag den 25. september kl. 16.45-24.00: 80 års jubi
læumsfest. Der serveres forret, hovedret, dessert, kaffe og 
kage. Øl, vand og vin inkl. Pris kr. 100. Fra 16.4517.30 ori
entering om bisidderordning og tilgængelighedsregler fra 
Chanette Holst og Dorthe Vejs.

Torsdag den 30. september kl. 19.30-23.00: Danseaften.

Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med rul
lepølse og ost til kr. 80. Tilmelding skal ske senest tirsdagen 
før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer 
foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet er 
nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest fem 
dage før på tlf. 20 86 45 54. 

SLAGELSE-SORØ

Mandag den 2. august kl. 18.00: Bankospil. Vi starter med 
smørrebrød. Der er købt gevinster. Pris kr. 85. Tilmelding og 
betaling den 25. 7.

Mandag den 6. september kl. 18.00: Musikaften. Vi starter 
med smørrebrød. Musikken går på kl. 19. Kun for medlem
mer. Pris kr. 50. Tilmelding og betaling den 29. 8.

Bindende til/afmelding skal ske til Bente, tlf. 51 25 45 
51, eller Brita, tlf. 22 29 56 73. Betaling via Mobile Pay 50 
82 00. Alle arrangementer afholdes i Kongehave Centeret, 
Svendsgade 102, Slagelse, med mindre andet er nævnt.

STEVNS-FAXE

Fredag den 27. august-torsdag den 31. august: Ferie til Slet
testrand. Se mere i lokalblad nr. 2 2021.

September: Generalforsamling.

Bindende tilmelding til arrangementer til Lissy Olsgaard, 
tlf. 56 50 37 33, eller Inge Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17, 
email: ilpibstevns@gmail.com. 

SØNDERBORG

Mandag den 6. september kl. 14.30 i Ulkebøl forsamlings
hus, Kaplenivej 1, 6400 Sønderborg: Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Der er middag efter general
forsamlingen. Tilmelding til middag nødvendig til Bente Rey, 
mail: benterey@hotmail.com eller tlf. 74 41 68 63. 

AARHUS-RANDERS

Fredage den 23. juli og 6. august kl. 13.30-18.30: Sommer
ture med liftbus i Nationalpark Mols Bjerge. 23. juli er en 
neandertalertur, og 6. august står på Welness på Helgenæs. 
Vi mødes på Rønde Bibliotek, Skolevej 10.12, Rønde. Pris kr. 
100 pr. tur. Dækker guide og forplejning. Tilmelding hhv. se
nest den 9. 7. og 23. 7. 

Weekenden den 13. til 15. august ved Spejderhytten ved 
Pindstrup Centeret, Plantagevej 5, 8550 Ryomgård: Sensom
mertræf. Medbring selv håndklæder, sengetøj og nødvendige 
hjælpemidler. Pris for medlemmer kr. 600. Hjælpere deltager 
gratis. Gæstepris oplyses om nødvendigt. Tilmelding senest 
den 30. 7. Oplysninger om betaling fås ved tilmelding.

Søndag den 29. august kl. 14.00: Generalforsamling. Vi by
der på kaffebord og middag efterfølgende.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Solveig, tlf. 41 17 
29 45, email: sol1920@gmail.com. Husk at oplyse, om du 
er manuel eller elektrisk kørestolsbruger samt evt. allergier. 
Hold dig desuden opdateret via hjemmesiden: www.dhf
aarhus.dk.
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Assendløsevejen 1, 4320 Lejre. Tlf: 4642 2323. E-mail: kontor@ostedefterskole.dk 

Tæt på KBH!

Efterskole og fysisk handicap?

Blandt Osted Efterskoles 126 elever har vi plads til fem elever med fysiske handicaps. 
Værelserne er indrettet med loftlift og store badeværelser, og vi har søde efterskole- 
hjælpere klar til både personlig pleje, praktisk medhjælp og en hånd til det sociale. 

Derudover tilbyder efterskolen:

• Boglige fag og folkeskolens prøver i 9. og 10. klasse
• Linjefag: Kunst, Film, Musik og Gourmet. 
•   Mulighed for Cambridge English, almindelig 9. og 10. klasse,  

eller tværfaglig, prøvefri 10. klasse. 

Kom og besøg os og mærk hvordan fællesskabet mellem alle elever  
- gående og kørestolsbrugere – er helt særligt, og giver noget begge veje. 

- det kan man da sagtens!

Være én, men én iblandt.

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

Vi gør dem der vil, til dem der kan

Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Pernille Timmermann på 20342052

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge 

www.kildehaven.com

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

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

-

 

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

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

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

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

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

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

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

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

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

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

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

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

REJSER

Danmark/Hirtshals

9. -14. august

Korsør/Skælskør arrangerer ferierejse til Motel 
Nordsøen i Hirtshals med halvpension. Pris kr. 5.025 ved 
min. 30 betalende personer. Tillæg for eneværelse kr. 625. 
Der vil være udflugter til Skagen, Hjørring, Lønstrup og Løk
ken. Vi rejser med liftbus fra Egon’s Rejsebureau. Begrænset 
antal kørestolsbrugere kan deltage. Der vil være fælles hjæl
pere med. Kontakt for flere oplysninger og tilmelding senest 
den 30. 7. til Kirsten Rønhoff, tlf. 58 19 60 79.  Program kan 
rekvireres.

VESTFYNS FERIEKLUB

Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag den 8. september kl. 19.00 på Korup Sognegård, Ko
rupvej 40, 5210 Odense NV: Generalforsamling. Dagsorden 
iflg. vedtægterne. Der serveres smørrebrød kl. 18. Tilmelding 
til Lene Hansen, tlf. 24 66 56 88, email: rejselene56@gmail.
com. Husk at opgive medlemsnummer i Dansk Handicap 
Forbund (DHF), da det kun er medlemmer af DHF, der er stem
meberettigede.

NYT OM STRANDEN

Det er med stor 
glæde, at jeg kan 
orientere om, at A. 
P. Møller Fonden 
efter ansøgning 
endnu engang har 
bevilliget Dansk 
Handicap Forbund 
støttemidler til 
Stranden. 

Midlerne skal anvendes til at bringe det ydre område ajour 
på en række definerede områder inklusiv badebro. Derudover 
skal midlerne sikre en mindre opgradering af huset indven
digt, så det bliver muligt at tiltrække og fastholde en ny for
pagter.

COVID19 situationen har sat sine spor på stedet, og værst 
af alt har den tvunget vores hidtidige forpagter i knæ øko
nomisk. Det er vi svært kede af, idet samarbejdet har være 
upåklageligt. Reparationer og klargøring af alt det ydre er sat 
i gang, ligesom tiltag til opgraderingen af det indre er iværk
sæt. Vi håber fortsat på en god sæson og sommer i 2021.  

Arbejdet med at finde en ny forpagter er allerede i gang og 
de første samtaler med interesserede er startet. 

Huset er fortsat lukket indtil ny forpagter er fundet, da 
restriktionerne (rengøring og afspritning) fortsat skal respek
teres.   

Alle aktiviteter på stranden (planlægning, gennemførelse og 
finansieringen af samme) påhviler Strandudvalget, som sik
kert allerede er i fuld gang med kreative tiltag.

Jens Bouet

STOR INTERESSE FOR BILTEMAAFTEN

Dansk Handicap Forbund holdt et onlinearrangement for 
medlemmer om bilstøtteregler d. 20 april, hvor mere end 80 
medlemmer deltog. Jeppe Kerckhoffs, faglig og politisk chef i 
forbundet, holdt et oplæg om principper bag og regler for bil
støtte med rig mulighed for at stille spørgsmål. Dem var der 
så mange af, at det blev besluttet at holde et ekstra onlinemø
de d. 5. maj, hvor lige så mange deltog. Her var også Chanette 
Holst, bisidder i Region Nordjylland, med til at svare på og 
debattere de mange problemstillinger, der kom frem. Vi valgte 
også, at deltagerne i grupper kunne dele erfaringer med hin
anden. For forbundet er det en mærkesag at skabe rammer for, 
at vi lærer af og inspirerer hinanden. Bilstøtteregler har altid 
været et af de emner, vores medlemmer er mest interesserede 
i. Møderne bekræftede, at sådan er det stadig.

Vi har optaget arrangementerne, så ønsker du at få de to 
optagelser tilsendt, så skriv til Claus Jensen på claus@dansk
handicapforbund.dk. 

Arrangementerne er en del af aktiviteterne i ’Det Virtuelle 
Forsamlingshus.’

DONER TIL DANSK HANDICAP FORBUND

MED DRUGSTARS-APPEN

Dansk Handicap 
Forbund er opret
tet i DrugStars
appen, så du nu 
kan donere til 
forbundet og 

samtidig opnå bedre effekt af din medicin.
Du kan hente appen DrugStars helt gratis lige her: https://

drugstars.onelink.me/FN6p/DanskHandicapForbund. Alterna
tivt kan du bruge QRkoden.

Det eneste, det kræver, er, at du tager en form for vitaminer 
eller medicin. Når du har indtastet dit medicinforbrug, vil Drug
Starsappen minde dig om, hver gang det er tid til at tage din 
medicin – og belønne dig med stjerner for 
at gøre det. Stjernerne kan du efterfølgende 
donere til den sag, der ligger dit hjerte nær
mest, og DrugStars laver i den forbindelse 
stjernerne om til penge. Vi håber, at du vil 
være med og downloade appen.
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Hold øje med din medlemsmail. Efter sommerferien og 
til langt hen på året, vil vi fra sekretariatet i Dansk Han
dicap Forbund afvikle onlinearrangementer for vores 
medlemmer. Planen er både at tilbyde handicappolitiske 
arrangementer bl.a. med henblik på det kommende 
kommunalvalg, men også mere sociale og hyggelige ar
rangementer. De vil blive offentliggjort via emails til 
medlemmerne. Indtil da, hav en god sommer!

Aktiviteter i 
’Det virtuelle 
forsamlingshus’

ANNONCE
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BESØG JYLLLANDS 
STØRSTE UDDANNELSESMESSE

FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV!

SPEKTRUM 
i Vejle 

1. sept 2021

Tilmelding, info og udstillerliste på
udifremtiden.dk

FRA GRUNDSKOLE TIL VOKSENLIV 
MED ET HANDICAP

Bogen for unge med særlige behov 
bliver anbefalet til forældre og på-
rørende til et barn med handicap 
eller som får en diagnose og er 
et uundværligt opslagsværk som 
også benyttes af specialvejledere 
og andre fagpersoner. Den inde-
holder regler og love, uddannel-
sesmuligheder efter folkeskolen, 
STU-loven med uddannelses-
plan, gymnasiale uddannelser, 
EUD og FGU, visitation og  op-
lysninger om jobmuligheder 
efter en STU.

En samlet oversigt over uddannelsestilbud, opholds- og bosteder 
til unge med særlige behov inddelt i 7 geogra� ske områder. 

I tvivl om bogen er relevant for dig? 
Du kan bladre igennem et 20 siders uddrag med bla 
indholdsfortegnelsen på vores hjemmeside ua.dk

Pris pr. stk. kr. 244,-. 
Rabat ved køb af 5 og 10 stk.

ua.dk

FERIE UDEN FORHINDRINGER I

DRONNINGENS FERIEBY
Drømmer I om en ferie, hvor alt er fuldt 
tilgængeligt? 
Hvor der er tænkt over alle detaljer i ferie-
huset, så ingen føler sig begrænset? 
Hvor naturen venter udenfor døren og let 
kan tilgåes, uanset hvordan man færdes?
Så er Dronningens Ferieby stedet for jer!

HELLIGDAGS-
FERIE

3 overnatninger i feriehus

fra DKK. 2.550,- 

Dronningens Ferieby 1

8500 Grenaa

Tlf. 87583650

WWW.DRONNINGENSFERIEBY.DK

F.EKS.

 
FERIE PÅ ALLE 
TIDER AF ÅRET

Vi holder åbent hele året
Pris pr. uge fra DKK. 

3.975,-



DET SKER I DHF 

Hjælp Dansk  Handicap 
 Forbund videre  
ud i fremtiden

I snart 100 år har Dansk Handicap Forbund kæmpet for et liv med lige muligheder. 
Der er stadig kampe, der skal kæmpes. Du kan være med til at sikre kampen de 

næste 100 år! Send et gavebeløb* til:

Reg. nr.: 41 80, kontonr.: 5401119 · Mobile Pay: 97848

Hvis du ønsker at give en fast månedlig, halvårlig eller helårlig gave, som 
trækkes via  Betalingsservice eller ved fremsendt girokort så kontakt os på 

 dhf@ danskhandicapforbund.dk eller telefon 39 29 35 55

* Når du støtter  
med mindst 200 kr., 

så sikrer du forbundets 
fortsatte status som 

almennyttig organisation 
med momsfrihed!

Husk cpr-
nummer, så 

indberetter vi 
til SKAT
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FRIHED SKAL VÆRE FOR ALLE

www.pressalit.com, info@pressalit.com,T: 8788 8788

Selvstændighed, frihed og værdighed; det er, hvad fleksible  
indretningsløsninger kan give dig. Med den rette løsning får  

du muligheden for at skabe det frirum, der gør dig mere  
uafhængig og giver dig en nemmere hverdag.

Danskernes  
foretrukne bank  
 12 år i træk

S E  M E R E  PÅ  A L- B A N K . D K

Voxm
eter 2021

Fordi vi er en anelse mere ansvarlige 
Hos Arbejdernes Landsbank rådgiver vi 
vores kunder ud fra vores sunde værdier.

HTH VHKN A/S

Vejle • Stifsvej 57A • 7100 Vejle • Tlf. 7582 7400
Horsens • Vejlevej 68D • 8700 Horsens • Tlf. 7562 2311

Kolding • Skovvangen 59 • 6000 Kolding • Tlf. 7553 1000 
Næstved • Messebuen 1 • 4700 Næstved • Tlf. 55 73 64 00



INDMELDINGSKORT

Jeg ønsker medlemskab af  
Dansk Handicap Forbund
Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver.

Navn:

Sæt X:  Jeg har et handicap  Jeg har ikke et handicap

Ægtefælle/samlevers navn: 

Sæt X:  Har et handicap  Har ikke et handicap

Adresse:

Postnr./by:

E-mail: Telefon: 

Fødselsdato (dato.måned.år):

Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):

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

Barnets navn:    

Fødselsdato (dato.måned.år):

 Ungdomskredsen (15- 36 år) (UK)

 Amputationskredsen (AK)

 RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

 HPV-update-gruppen (HPV)

Håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskabet
Når du melder dig ind i Dansk Handicap Forbund, opbevarer vi dine 
oplysninger i vores medlemssystem. Derudover sendes dit navn, adresse, 
fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse videre til den lokalafdeling, 
du geografisk hører til. Det gør vi, så du kan modtage relevant materiale og 
information fra din lokalafdeling i forbundet.

I forbindelse med indmeldelse i Dansk Handicap Forbund spørger vi til, 
om du har et handicap eller ikke har et handicap. Det gør vi udelukkende 
til eget brug, da det er et krav, for at man kan stemme på lokalafdelin-
gens generalforsamling og / eller på specialkredsens generalforsamling 
/ landsmøde og / eller på Dansk Handicap Forbunds kongres. Det er dog 
ikke et krav, at man har et handicap, hvis man ønsker at stille op til et 
tillidserhverv i forbundet.

Som medlem modtager du pr. post magasinet Handicap-nyt. Dette kan 
fravælges, når du modtager det første gang, og du kan altid læse det elekt-
ronisk på vores hjemmeside.

Melder du dig også ind i en specialkreds i Dansk Handicap Forbund, 
modtager du automatisk et blad / magasin / nyhedsbrev fra specialkred-
sen, hvis den udsender et sådant. Dette kan fravælges, når du modtager 
det første gang.

Ved udmeldelse af forbundet opbevarer vi dine oplysninger i op til fem 
år. Jf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplys-
ninger, og på baggrund af eventuelle indsigelser foretager vi sletning, i det 
omfang det ønskes.

Med min underskrift giver jeg samtykke til ovenstående håndtering af 
mine oplysninger.

Dato og underskift:

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2021
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁
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Illustration: Niels Poulsen.
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Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411

bredegaard@regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk

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

med erhvervet eller medfødt døvblindhed.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter
borgeren i at leve et selvstændigt og aktivt liv ud fra egne ønsker og resurser. 

W W W. C O R E O N E . D K



I Dansk Handicap Forbund vil der frem over være øget fokus på at binde det politiske ar
bejde sammen med kommunikationen på egne kanaler som hjemmeside, sociale medier 
og i pressen generelt. Skal det lykkes til fulde, er der brug for medlemmerne

A
T VINDE POLITISK indfly-
delse og ændre spillereg-
lerne på de store linjer 
kræver tid og er et langt 

sejt træk, som Dansk Handicap For-
bunds medarbejdere og politiske 
ledelse har arbejdet systematisk 

med i mange år. I årene fremover vil 
forbundet fokusere flere kræfter på 
at binde kommunikationen tættere 
sammen med det politiske arbejde 
og bringe medlemmerne mere i spil.

Det er ambitionen for det ar-
bejde, som allerede er sat i gang 
i forbundet, fortæller faglig og 

politisk chef Jeppe Ker-
ckhoffs. Det handler 

om, fortæller han, 
at få fortalt 

historierne 
bag de 

pro-

blemstillinger, forbundet ser og 
ønsker at ændre.

”Vi har altid taget udgangspunkt 
i vores medlemmer, når vi har 
arbejdet politisk. Det kan være, 
at de er inviteret med til møde 
på Christiansborg med relevante 
politikere, eller det kan være, de 
blevet brugt som eksempler, når 
vi udarbejder politiske udspil. Det 
nye her er, at vi ønsker at bringe 
medlemmerne endnu mere i spil 
i den kommunikation, vi laver. 
Netop derfor er kommunikations-
afdelingen nu tæt knyttet sammen 
med den politiske. Det skaber 
synergi, som løfter kvaliteten af 
vores arbejde,” fortæller Jeppe 
Kerckhoffs.

Personlig historie giver op-
mærksomhed
Ønsket om at bringe kommunika-
tion tættere sammen med det poli-
tiske arbejde udmøntede sig i april 
i arbejdet med Kim Lunds gaard, 
der til efteråret bliver tvunget på 
pension, fordi han er fleksjobber 
og ikke kan modtage fleksjobs-
ydelse og folkepension på samme 
tid. Kims problemstilling har længe 
været kendt af forbundet, men 
Kims stærke fortælling om sin situ-
ation muliggjorde, at vi kunne løfte 
problemstillingen på en meget 
stærkere måde.

Vi fortalte den efterfølgende 
på forbundets hjemmeside med 

Politisk arbejde har brug 
for billeder af dem, det 
handler om

HANDICAPPOLITIK Af Mads Stampe

Kim Lundsgaard ønsker at bevare 
sit fleksjob. Privatfoto.
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N
U BLIVER DET nemmere 
for personer med bevæ-
gelseshandicap og ældre 
at benytte sig af ethvert 

toilet. En gruppe DTU-studerende 
har nemlig opfundet et bærbart 

toiletsæde, som via en oppuste-
lig luftpude og en batteridrevet 
pumpe assisterer personer, der har 
svært ved at komme fra siddende 
til stående position. De fem inge-
niørstuderende har grundlagt virk-

somheden Levara og er drevet af 
at løse problemet med at rejse sig; 
et problem, de opdagede afholder 
mange fra at udføre helt alminde-
lige hverdagsaktiviteter og det kan 
i værste fald føre til social eksklu-
sion. De er optagede af brugerind-
dragelse fra dag ét, og de mener, 
at netop det skaber bedre og mere 
innovative løsninger. 

Levara har for nyligt modtaget et 
legat på 51.000 kr. fra Bevica Fon-
den til at videreudvikle deres løs-
ning gennem initiativet Teknologi 
for Alle, som er et partnerskab mel-
lem DTU, Bevica Fonden og Danske 
Handicaporganisationer, der skal 
gøre tilgængelighed og universelt 
design til en naturlig del af udvik-
lingen af bæredygtige teknologiske 
løsninger. 

både billeder og video og sendte 
den til en række politiske ord-
førere inden et planlagt møde i 
Folketingets Beskæftigelsesud-
valg. Derudover blev der lagt et 
arbejde i at få skabt opmærksom-
hed om historien i regional TV2. 
Og det gav pote, fortæller Jeppe 
Kerckhoffs.

”Det er tydeligt, at en øget op-
mærksomhed om det arbejde og 
de problemstillinger, vi arbejder 
med, betyder noget i den politiske 
proces, der ligger efterfølgende,” 
fortæller han og peger på, at der på 
baggrund af Kim Lundsgaards ud-
talelser i medierne efterfølgende 
er stillet spørgsmål til ministeren, 
hvilket er med til at løfte opmærk-
somheden omkring fleksjobord-
ningen og de urimelige forhold 
omkring den. 

Vi har brug for dig
Og det er netop den form for hand-
lekraft, vi ønsker at se hos politi-
kerne, og netop derfor vi ønsker at 
gøre mere af det, som vi gjorde i 
samarbejdet med Kim Lundsgaard, 
fortæller Jeppe Kerckhoffs.

”I Dansk Handicap Forbund er vi 
intet uden vores medlemmer, og 
derfor giver det også så meget me-
ning, når man kan lave samarbejder 
på den måde, som vi gjorde det 
med Kim, for det har en helt anden 
effekt, og det skal vi selvfølgelig gø-
re meget mere af,” konstaterer han.

Derfor er alle input fra medlem-
mer velkomne, og man skal ikke 
tøve med at henvende sig, hvis der 
er et problem, man oplever i hver-
dagen, eller som man ønsker at stå 
frem med. 

”Vores fornemmeste opgave er at 

være talerør for vores medlemmer, 
så når vi får henvendelser fra med-
lemmer, strækker vi os meget langt 
for at gribe det, der bliver præsen-
teret, og sikre, at det undersøges 
og bæres videre til rette sted,” 
fortæller Jeppe Kerckhoffs og op-
fordrer til, at politiske problemstil-
linger rettes til sekretariatet.

Har du en oplevelse eller hi

storie fra hverdagen, du ger

ne vil dele med os? Kontakt 

faglig og politisk chef Jeppe 

Kerckhoffs på mail: jeppe@

danskhandicapforbund.dk.

Vi glæder os til at høre fra 

dig!

 HJÆLPEMIDDELLine Nykjær Johansen (DTU)

Oppusteligt toiletsæde

Oppusteligt toiletsæde til brug på toiletter er under udvik
ling af studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Modellen er under udvikling. 
Pressefoto.
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 ”Gå til vælgermøder til Folketingsvalget 2019. Vi 
bliver populære. Mange vil love os meget.

PETER KLITGAARD
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SOT HVILEORTOSE
til hænder, som har behov for 
støtte af en ortose i hvile eller til 
udspænding for at bibeholde eller 
øge håndens bevægelighed.

Læs mere om SOT Læs mere om SOT 
på camp.dk.på camp.dk.

Kontakt os på: info@camp.dk
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 TRANSPORTAf Bente Rødsgaard

D
ET ER NEDSLÅENDE 
læsning, som Institut for 
Menneskerettigheder(IMR) 
præsenterer, og for mange 

af medlemmerne en kendt sag. 
Rapporten dokumenterer, at den 
almindelige kollektive bustrans-
port er ringe for kørestolsbrugere 
i Danmark. Og ikke nok med det; 
udviklingen er også gået tilbage 
siden 2014. Fem ud af seks trafik-
selskaber afviser at hjælpe kunder 
med handicap med ramper, med 
Bornholm som eneste undtagelse, 
her må chauførerne skønne, om det 
kan lade sig gøre. I 2014 tillod halv-
delen af trafikselskaberne, at chauf-

føren måtte skønne.
Derfor stiller trafikselskaberne 

krav om, at hvis man skal bruge 
rampen, må man have en hjælper 
med. 

I Europas hovedstæder er det let-
tere at komme med bussen. Blandt 
de 32 europæiske hovedstæder, 
som indgår i undersøgelsen, indta-
ger København en sidsteplads på 
grund af manglende chaufførhjælp 
til brug af rampen. 

Danmark ratificerede i juli 2009 
FN’s Konvention om Rettigheder 
for Personer med Handicap. Dan-
mark forpligtede sig herefter til at 
sikre, at personer med handicap 

kan nyde de samme rettigheder 
som alle andre heriblandt adgang 
til kollektiv transport.

Muligt konventionsbrud
IMR mener, at den manglende ad-
gang til den almindelige kollektive 
transport kan være et konventi-
onsbrud. Ifølge IMR's hjemmeside 
er det artikel 5 i konventionen om 
ikke-diskrimination og rimelig til-
pasning til mennesker med handi-
cap, der er i spil.

”Hvis det i den konkrete situa-
tion ikke er urimeligt byrdefuldt 
at give en hånd, så er chaufføren 
forpligtet til at hjælpe i kraft af 
handicapkonventionens krav om 
rimelig tilpasning af offentlige til-
bud og ydelser. Det er vanskeligt 
at se, at det kan være urimeligt 
byrdefuldt at hjælpe en person 
med handicap op i bussen ved at 
folde en rampe ud,” siger ligebe-
handlingschef Nikolaj Nielsen på 
IMR's hjemmeside.

I rapporten kan man også 
læse, at det er vanskeligt lovgiv-
ningsmæssigt at klage over den 
manglende adgang til busser som 
kunde med handicap, da både 
tilgængelighed og pligten til ri-
melig tilpasning er undtaget fra 
handicapdiskriminationslovens 
forbud mod forskelsbehandling 
i Danmark. Det betyder i praksis, 
at man ikke kan klage til Ligebe-
handlingsnævnet, men skal klage 
til den myndighed, som har med 
transport at gøre. Og her vil svaret 
så være, at det område er undta-
get. Men andre ord – en spiral, der 
ikke fører til løsninger. 

På baggrund af rapporten har 
IMR nogle anbefalinger.

Busser for alle
– en undersøgelse af bevægelseshandicap 
og kollektiv bustransport

Der er ingen hjælp til ramper i 
Danmark, konstaterer ny rapport.  
Foto: Bente Rødsgaard.

Institut for Menneskerettigheder (IMR) har udgivet en rap
port, der dokumenterer de mange barrierer, som menne
sker med bevægelseshandicap støder på, når de skal med 
bussen



INSTITUT FOR MENNESKE RETTIGHEDER  ANBEFALER, AT:
• Transportministeriet tager initiativ til at indføre en pligt for trafikselskaberne til at sikre retten til at blive be

fordret i den almindelige kollektive bustransport for mennesker med handicap, herunder ved assistance fra 

buschaufføren.

• Social og Ældreministeriet tager initiativ til en ændring af handicapdiskriminationsloven, således at loven 

kommer til at omfatte en pligt til rimelig tilpasning på alle samfunds

områder, herunder på transportområdet.

• Social og Ældreministeriet tager initiativ til at indføre en pligt til over

holdelse af eksisterende tilgængelighedsstandarder i handicapdiskrimi

nationsloven.

• Transportministeriet tager initiativ til at udforme en national handlings

plan for tilgængelighed på transportområdet, herunder kollektiv bus

transport. Initiativet bør blandt andet rumme en plan for gradvis fjer

nelse af barrierer i det kollektive transportsystem, en plan for fremme 

af tilgængelighed via universelt design samt målbare målsætninger.

På IMR's hjemmeside https://menneskeret.dk/ kan du se nogle små vi

deoer, hvor personer med handicap fortæller om deres oplevelser samt 

læse rapporten. 

BUSSER  
FOR ALLE

EN UNDERSØGELSE AF 
BEVÆGELSESHANDICAP OG 
KOLLEKTIV BUSTRANSPORT 

Ny fiskeplatform på  Skagen Havn

D
ER ER OPRETTET tre fiskeplatforme i forbindel-
se med Skagen Havns udvidelse. En af dem er 
egnet for kørestolsbrugere, men desværre var 
der glemt en udligning af kantsten, det opda-

gede Handicap-nyts redaktør helt tilfældigt, da hun var 
i Skagen på ferie – atter tilbage på kontoret kontaktede 
hun Kaj Hansen, formand for Skagen afdeling i Dansk 
Handicap Forbund, som straks tog affære og forklarede 
problemet til Skagen Havn, som lovede at gøre noget 
ved det. Og vupti – så blev det ordnet.

Førfoto med kantsten. Foto: Michael Gradenwitz.

En af tre nye fiskeplatforme er 
tilgængelig for kørestolsbrugere. Foto: Michael Gradenwitz.

Efterfoto med kantstensudligning. Foto: Kaj Hansen.

LYSTFISKERI Af Bente Rødsgaard
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KØREKORT MED OMTANKE

Rødovrevej 245 • 2610 Rødovre
Telefon 36 126 125 • www.rodovrekoreskole.dk

RØDOVRE KØRESKOLE

Ulf Eriksson Violins
Esplanaden 5a • 1263 Copenhagen

Tel: +45 33 12 24 64 • Mobil: +45 40 10 53 10
info@ulferiksson.com • www.ulferiksson.com

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

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

DG El-service A/S

DØGNVAGT: Ring på tlf. 38 33 70 72
Strandlodsvej 16 . 2300 København S

kontor@dg-elservice.dk . www.dg-el.dk

Brøndbyvestervej 153          2605 Brøndby

Mobil: 22161823           www.cncoest.dk

Åbent alle årets dage fra kl. 6-24

Glostrup Apotek

www.glostrup-apotek.dk
Tlf. 43 96 00 20 • Hovedvejen 101 • 2600 Glostrup

Egegårdsvej 56
2610 Rødovre

Tlf.: 36 72 35 85
E-mail: kb@r-am.dk

www.roedovre-automontering.dk

Rødovre Automontering ApS

har i over 25 år 

udført serviceeftersyn

på alle bilmærker 

med stor succes. 

Finsensvej 17 , 2000 Frederiksberg
Tlf. 38 88 50 29
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Pandemien rammer mennesker med 
handicap ekstra hårdt i fattige lande

Nyt studie fra England slår fast, at mennesker med handicap lider ekstra hårdt under kon
sekvenserne af Covid19 pandemien. I ulandsafdelingen i Dansk Handicap Forbund kan 
man sagtens genkende problemerne, men pandemien har også åbnet for nye muligheder

I
FØLGE ET NYT studie fra Univer-
sity of Birmingham i England har 
mennesker med handicap i det 
globale syd oplevet en markant 

diskrimination under den igangvæ-
rende Covid-19 pandemi, som vi 
gennemlever i disse år. 

Det har efterladt personer med 
handicap i større risiko for at blive 
udsat for livstruende overgreb, 
vold og psykiske helbredsproble-
mer. 

Det fortæller en af forskerne bag, 
Reseach Fellow Vera Kubenz fra 
University of Birmingham i en pres-
semeddelelse.

”Vi har fundet betydelig dis-
krimination rettet mod personer 
med handicap på tværs af alle 
samfundssektorer. De har været 
nedprioriteret i sundhedsvæsnet, 
ekskluderet fra uddannelse, mødt 

fattigdom og oplevet overgreb og 
vold. For mange har oplevelserne 
været lige så livstruende som Co-
vid-19,” konstaterer forskeren.

Og selvom det lyder voldsomt, 
så kommer det ikke bag på leder af 
Dansk Handicap Forbunds udlands-
afdeling Henry Lind. Han er for ny-
ligt vendt hjem fra Honduras, hvor 
forbundet har arbejdet i mange år 
med opbygning af handicaporga-
nisationer, og her har han fået be-
kræftet de samme tendenser, som 
forskerne fra England peger på.

”Under hele perioden er der sket 
en øget stigmatisering af menne-
sker med handicap, og især i star-
ten af nedlukningen var det en stor 
udfordring for fx kørestolsbrugere 
overhovedet at komme ud at købe 
ind. Fx var de meget påpasselige 
med at give adgang for kørestole i 

supermarkeder, da de var nervøse 
for, om de kunne desinficeres or-
dentligt. Og hjælpere måtte man 
ikke få med ind, da antallet af 
personer på indkøb pr. familie var 
begrænset til én,” lyder det fra 
Henry Lind.

Han har også hørt eksempler 
på, at mennesker med rygmarvs-
skade er døde af relativt simple 
komplikationer som siddesår, 
fordi hospitalerne har været over-
fyldte, eller fordi den syge sim-
pelthen ikke har turdet tage på 
hospitalet for at få behandling af 
frygt for smitte.

Konsekvenser mange år 
frem
Også når det kommer til uddannel-
sesmulighederne har Henry Lind 
oplevet, at der er store problemer 

Illustration: Colourbox.
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for personer med handicap – præ-
cis som studiet fra Birmingham 
også peger på.

For det første er det et generelt 
problem for alle børn og unge, at 
de har været hjemsendt med ingen 
eller meget lidt skole i månedsvis, 
men problemet forstærkes yderli-
gere, hvis et barn har et handicap, 
da det ofte følges af meget få øko-
nomiske midler og fattigdom.

”Man forsøger sig selvfølgelig 
med en eller anden form for online 
undervisning, men især de fattige 
kan have svært ved at følge med. 
Det rammer personer med han-
dicap yderligere, og ikke mindst 
for børn med kognitive handicap 
er det meget svært eller lige frem 
umuligt at følge undervisningen på 
den måde, og på den baggrund må 
de simpelthen droppe helt ud af 
skolen,” konstaterer Henry Lind.

Derfor vil de lande, vi arbejder i, 
også skulle leve med konsekven-
serne af Covid-19 i mange år frem, 
vurderer Henry Lind.

”Det er lande, som i forvejen er 
fattige, som er blevet skubbet end-
nu længere ud på kanten. For det 
enkelte menneske med handicap 
der er det hele bare blevet værre. 
De skal selvfølgelig nok komme 
oven på igen, men det kommer til 
at tage mange år,” lyder det.

Nye muligheder for organi-
sationer
Problemerne for den enkelte med 
handicap forstærkes yderligere 
af, at den interessevaretagelse 
over for regeringen, som de lokale 
handicaporganisationer yder med 
hjælp fra Dansk Handicap Forbund, 
er sat fuldstændig på pause og har 
været det siden pandemiens be-
gyndelse.

Derfor er det også nemt at blive 
pessimistisk, når man ser fremad 
herfra, men Henry Lind er alligevel 
fortrøstningsfuld. For pandemien 
har også lukket op for en række 
nye muligheder, som i sidste ende 

kan ende med at gøre organisatio-
nerne stærkere i mange år frem.

”De teknologiske muligheder har 
gjort det muligt at inddrage flere 
mennesker og flere dele af organi-
sationerne i beslutningerne, fordi 
man ikke behøver at være fysisk til 
stede – fuldstændig som vi ser det 

i Danmark. Det er enormt positivt,” 
lyder det fra Henry Lind, der kom 
hjem fra et besøg i Honduras i maj.

Ud over Honduras arbejder 
Dansk Handicap Forbund med 
organisationsopbygning i Bolivia, 
Ghana, Guatemala, Nepal, Uganda 
og Vietnam.

Vigtigste konklusioner fra studiet ‘The impact of the COVID19 pan

demic on disabled people in Low and MiddleIncome Countries: A 

literature review’  Vera Kubenz and Dina Kiwan, fordelt på sektorer*:

SUNDHED
• Ringe beskyttelse mod Covid19 – herunder ringe adgang til hygi

ejne og personligt beskyttelsesudstyr for den enkelte

• Afbrudte behandlinger af psykisk sygdom med stor stigning i selv

mord og PTSDsymptomer, som er blevet gjort værre for personer 

med handicap af isolation, fattigdom og frygt for Covid19

UDDANNELSE
• Børn med handicap og omsorgspersoner oplever barrierer i forhold 

til at modtage tiltrækkelig læring hjemmefra. Herunder manglende 

viden og tid fra forældrene samt ringe adgang til teknologi

• Markant risiko for at børn med handicap ikke kommer tilbage i 

skole, mens de børn med handicap, der kommer tilbage, oplever 

øget faglig niveauforskel fra de andre børn og yderligere adgangs

barrierer

ØKONOMI
• Markant stigning i fattigdom med sult som en potentielt større 

risiko end Covid19

• Personer med handicap i uformelle eller usikre ansættelsesfor

hold er særligt hårdt ramt, da hjemmearbejde eller arbejde fra 

distancen ikke er en mulighed

SAMFUND
• Omsorgssvigt og overskridelse af menneskerettigheder fra institu

tioner, øget risiko for infektion og død

• Markant stigning i overgreb – specielt rettet mod kvinder og piger 

med handicap. Herunder vold i hjemmet og vold fra omsorgsper

soner, politivold og øget diskrimination

Interesserede kan læse hele studiet via linket her: https://disabili

tyundersiege.org/wpcontent/uploads/2021/03/ImpactofCOVID

19ondisabledpeopleliteraturereview.pdf 

*Egen oversættelse
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Åbent fra 09-21 alle dage

Rødovre Idrætsanlæg
ønsker alle medlemmer
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Nyhedsbrev om handicap og 
 arbejdsmarked ser dagens lys
Under mantraet ”Vi hjælper dem, der hjælper andre” udgiver Dansk Handicap Forbund 
fra juni måned 2021 et nyhedsbrev målrettet medarbejdere og ledere på jobcentre rundt 
omkring i landet. Målet er at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, hvor mennesker 
med handicap nemmere kan få foden indenfor

I 
FLERE ÅR HAR netværkschef Kurt 
Holm Nielsen kørt land og rige 
rundt for at skubbe til medar-
bejdere, mellemleder og ledere 

i landets jobcentre for at få dem til 
at fokusere på og sætte ind over for 
ledige med handicap. Stille og roligt 
er mængden af opgaver vokset, og 
flere kommuner kan nu melde om 
stigende antal personer med handi-
cap på det lokale arbejdsmarked.

Det er en udvikling, Dansk Han-
dicap Forbund ønsker at fortsætte, 
og derfor lancerer vi nu et nyheds-
brev med fokus på handicap og be-
skæftigelse, hvor der vil være fokus 
på de gode historier, men hvor der 
også er plads til at kaste et kritisk 
blik på både jobcentrene, systemet 
og os selv. Det fortæller Kurt Holm 
Nielsen, som bliver fast klumme-
skribent i nyhedsbrevet.

”Vi ønsker at lave et produkt, 
som giver værdi og inspiration til 
andre, som ønsker at gøre en for-
skel for mennesker med handicap 
på arbejdsmarkedet. Men vi vil 
også invitere til kritisk dialog om, 
hvad vi kan gøre bedre for at skabe 

et mere rummeligt arbejdsmar-
ked – både som organisationsfolk i 
handicaporganisationerne og som 
medarbejdere i beskæftigelsessy-
stemet,” siger han.

Med viden som drivkraft
I alle årene, hvor Kurt Holm Nielsen 
har siddet for bordenden i projek-
ter for Dansk Handicap Forbund, 
har han gjort viden til sin drivkraft. 
Han har ønsket at gøre den viden, 
der allerede er i systemet, bekendt 
for flere, for mange af de regler og 
foranstaltninger, der findes i syste-
met, er faktisk ganske brugbare, 
hvis bare der var større kendskab 
til dem.

”I det første projekt, vi gennem-
førte i Dansk Handicap Forbind 
– Fjern Barriererne – blev det tyde-
ligt, at et af de helt store proble-
mer i forhold til at yde den rette 
hjælp og støtte, så flere mennesker 
med handicap kan komme ud på 
arbejdsmarkedet, er manglende 
viden. Derfor har vi i årenes løb 
sat gang i flere projekter, som skal 
udbrede netop viden,” siger han og 
peger på blandt andet brugdem.dk 
og fleksjob.nu, som formidler viden 
om henholdsvis de handicapkom-
penserende ordninger og reglerne 
omkring ansættelse og afskedi-
gelse af personer i fleksjob.

Skubber til fordomme
Som konsulent har han hjulpet bå-
de jobcentrenes medarbejdere og 
enkelte jobsøgende med handicap, 
og alene dét at italesætte handi-

cappet og forklare, hvad der faktisk 
er et handicap, og hvad der ikke er, 
har gjort utrolig meget.

”Vi italesætter, at dét, der er et 
handicap i forhold til et specifikt 
job, er ikke et handicap i forhold til 
et andet job. Jeg kan høre, at det er 
en aha-oplevelse for mange, der el-
lers kan have tendens til at tænke, 
at handicap er eller ser ud på en 
bestemt måde,” fortæller Kurt 
Holm Nielsen, der selv er ordblind 
og derfor ofte bruger sig selv som 
eksempel, når han taler med sine 
kunder.

”Da jeg var bygningsmaler betød 
det intet, at jeg ikke kunne stave. 
Det blev til gengæld et problem, 
da jeg rykkede over på den anden 
side af bordet og blev konsulent, 
hvor jeg er i dag. Men jeg bliver 
kompenseret for mit handicap, og 
derfor er det ikke et problem for 
mig i min hverdag eller for min 
arbejdsgiver. Dét er et vigtigt bud-
skab at få videreformidlet, har jeg 
opdaget,” konstaterer han.

Nyhedsbrevet udkommer første 
gang medio juni til udvalgte sam-
arbejdspartnere, og håbet er, at 
det vokser sig større over tid, så 
budskaberne når så bredt ud som 
muligt.

”Det er ikke raketvidenskab at 
skabe et rummeligt arbejdsmarked. 
Det vil vi gerne fortælle til flere,” 
lyder det fra Kurt Holm Nielsen.

Historierne fra nyhedsbrevet vil 
få plads på hjemmesiden. Har du 
lyst til at læse med, kan du finde et 
link på Handicap-nyt EKSTRA.

ARBEJDSMARKED Af Mads Stampe

Netværkschef 
Kurt Holm Nielsen.

Foto: Gua Studio.
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Danmarkskort med landskabsmalerier

Hjælp Nationalmuseet – bliv fotodetektiv

M
ANGE KUNSTNERE HAR 
de seneste århund-
reder været på rejser 
i Danmark med både 

skitsebøger og staffelier, og de 
har malet landskaber i massevis. 
Nu har Statens Museum for Kunst 

(SMK) oprettet et landkort, hvor de 
værker, som SMK ejer, er placeret. 
Så søg på kortet og giv dig selv den 
oplevelse at finde ud af, hvordan 
din hjemegn så ud gennem en 
kunstners blik. Museet kalder det 
selv for en anderledes måde at ud-

forske museets enorme kunstsam-
ling. Du finder kortet på  
https://danmarkskort.open.smk.dk/

SMK har ved hjælp af kunstig in-
telligens fået placeret de ca. 4.000 
kunstværker ud fra deres titler og 
beskrivelser. Det er dog ikke en 
ufejlbarlig proces, så SMK vil meget 
gerne høre fra lokalkendte, hvis 
nogen opdager, at et kunstværk er 
placeret forkert. Til det formål har 
museet oprettet facebookgruppen 
"Kunstens Danmarkskort", hvor alle 
er velkomne.

N
ATIONALMUSEET HAR 
DIGITALISERET 200.000 
gamle fotografier især fra 
landets købstæder, og nu 

vil museet gerne have hjælp til at 
få dem placeret korrekt på et Dan-
markskort, og derfor har de brug 
for frivillige med lokalkendskab. 
Ideen er at skabe et kort, hvor de 
gamle fotografier er placeret kor-
rekt på gader og stræder, så man 
kan se, hvordan der så ud på en 
lokation for fx 50 eller 100 år si-
den.

Indtil for nylig lå de mange tusin-
de fotografier gemt væk i skabe og 
æsker. Det har taget tre år at digita-
lisere dem. Fotografierne stammer 
fra Nationalmuseets arkiver – dog 
fortrinsvis fra Frihedsmuseets og 
Frilandsmuseets arkiver. Mange af 

billederne har adresser og er taget 
af ansatte fra Nationalmuseet for 
at dokumentere, hvordan land og 
by i Danmark så ud i deres samtid. 
Men et digitaliseret kort kræver 
mere præcision. Med de frivilliges 
hjælp vil Nationalmuseets store, 
historiske fotoarkiv blive relevant 
for mange på tværs af hele landet, 
påpeger direktør for Nationalmu-
seet Rane Willerslev i en presse-
meddelelse:

”Det er fantastisk, at vores foto-
guld fra arkiverne nu bliver let 
tilgængeligt for alle – skoleelever, 
byplanlæggere og dem, der bare 
gerne vil se, hvordan deres barn-
domsgade engang så ud. Tænk 
bare at kunne tage en street view-
tur ned ad gaden og opleve, hvor-
dan der har været for 50 eller 100 

år siden. Det kan jo bruges af alle,” 
siger han.

Hvordan du kan hjælpe, kan 
du læse her https://natmus.dk/
digitale-samlinger/samlinger-
online/hvor-er-det-fra-bidrag-til-
samlingen/.

DANMARKSHISTORIE  Af Bente Rødsgaard

Kunstneren Jens Juel (17451802) har 
malet en sjællandsk bondegård under et 
optrækkende uvejr. Den lå i Eigaard ved 
Ordrup nord for København. Jens Juel var 
foregangsmand inden for landskabsma
leriet i Danmark, og billedet er et af de 
første i dansk kunst, hvor man fornemmer 
en personlig oplevelse af naturen. Pres
sefoto: SMK.

Her ses et fotografi af St. Hans Kirke i 
Hjørring taget i 1950. Fra et fotoalbum 
ved navn ”Jylland.Vendsyssel”. Billedet 
er taget af Sophie Petersen, som var geo
graf og født i 1885.
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PRISUDDELING Af Bente Rødsgaard. Pressefoto: Niels Flink.

Vanførefonden har uddelt  
priser til entusiaster 

D
ER VAR STOR glæde at 
spore hos de forsamlede 
til Vanførefondens årsmå-
de, som i år kunne holdes 

fysisk og ikke digitalt. Vanførefon-
dens formål er at støtte mennesker 
med et bevægelseshandicap på for-
skellig vis, og det lever fonden op til 
år efter år.

Vanførefondens formand, Pia 
Gjellerup, aflagde beretning, hvor 
hun kort gjorde rede for årets ud-
delinger i det meget specielle coro-

naprægede 2020.  Vanførefonden 
har i 2020 bevilget støtte til 32 
projekter, som til sammen har mod-
taget godt 3,2 mio. kr. 

Vanførefonden har støttet Dansk 
Handicap Forbund igennem mange 
år og i 2020 modtog forbundet 
970.000 kr. til kursus- og frivillig-
aktiviteter. 

Andre har også nydt godt af 
fondens støtte fx diverse tilgænge-
lighedsprojekter. Pia Gjellerup gav 
som eksempel en handicaplift i et 

nyt scenehus ved Kronborg i Hel-
singør og adskillige handicaptoilet-
ter rundt om i landet. Fonden har 
også ydet støtte til parasportsakti-
viteter og ridefysioterapi. 

Vanførefondens årsmøde sidste 
år var digitalt, og der blev uddelt 
en forskerpris, men ikke en opmun-
tringspris, som gives til frivillige 
ildsjæle, som gør en forskel for 
mennesker med bevægelseshan-
dicap.

Derfor var det en stor glæde for 
Vanførefonden, at den kunne ud-
dele to opmuntringspriser i 2021.

Opmuntringspris til Niels 
Buster Norsk
Den ene opmuntringspris gik til 
Niels Buster Norsk, som er uddan-
net skibsmaskinist og styrmand og 
har levet en stor del af sit liv på 
verdens have. I 2001 skete der et 
markant skift i hans liv, da han faldt 
15 meter ned fra en mast, som han 
var ved at reparere, og brækkede 
ryggen. Niels Buster Norsk var 44 
år, da han blev kørestolsbruger. Et 
nyt liv tog sin begyndelse for ham, 
og han blev frivillig i Dansk Handi-
cap Forbunds ulandsafdeling, hvor 
han har startet projekter i Bolga-
tanga i det nordlige Ghana. Her har 
han stået for, at mennesker med 
handicap er blevet undervist i at 
flette kurve, som nu sælges i hele 
verden. I Danmark forhandles de 
via Good Basket og kan købes via 
Dansk Handicap Forbunds hjem-
meside. 

Kurvefletterne har oplevet en 
markant forbedring af deres leve-
vilkår efter, de blev kurveflettere 

Hele fire personer fra henholdsvis RUC, Folketinget og Dansk Handicap Forbund fik pri
ser af den gavmilde Vanførefond, som også yder stor støtte til forbundet

Fra venstre ses Niels Buster Norsk, Pia Gjellerup og Kristian Hegaard.
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og fik løn. Projektet startede i 2013 
og blev evalueret i 2017, og her 
kunne forbundet spore en stor 
forskel. Mange af deres børn gik i 
skole, de selv havde mobiltelefoner 
og var mere selvsikre og velklædte.

Overskuddet fra Good Basket er 
sammen med private donationer 
og fondsmidler blevet brugt til at 
opføre flere huse i Bolgantanga, 
hvor kurvefletterne i dagligdagen 
kan mødes og sammen flette kurve. 

Pia Gjellerup sagde således: 
”Niels Buster Norsk er en ildsjæl, 
som er til stor inspiration for man-
ge mennesker. Han kæmper utræt-
teligt for, at mennesker meget langt 
væk fra Danmark kan få et bedre 
liv og forsørge sig selv og være 
ligeværdige i samfundet. Buster er 
vellidt og respekteret for sin kom-
petente og uegennyttige indsats. 
Det er derfor med stor glæde, at 
jeg overrækker prisen til Niels Bu-
ster Norsk.”

Opmuntringspris til Kristian 
Hegaard
Den anden opmuntringspris gik til 
Kristian Hegaard, som er medlem 
af Folketinget og valgt ind for Det 
Radikale Venstre, og som er køre-
stolsbruger. Han fik prisen for at 
være debattør og politiker, men 
også rollemodel. Han er ikke en 
handicappolitiker, men en politiker 
med handicap og retsordfører for 
sit parti. Men han ved også, at han 
er en rollemodel, og at mennesker 
med handicap har mange udfor-
dringer med at fungere på lige 
vilkår i det danske samfund fx ved 
at adressere de tilgængeligheds-
udfordringer, der eksisterer. Første 
gang, at han holdt tale i Folketin-
get, sagde han: ”Et lille rul for mig, 
men et stort rul for, at endnu flere 
kan få samme mulighed som mig … 
”. Her på det seneste har han gjort 
opmærksom på den hverdagsdis-
krimination, han og andre menne-
sker med en funktionsnedsættelse 
oplever ikke mindst på de sociale 

medier 
”Kristian Hegaard skal have Van-

førefondens Opmuntringspris, fordi 
han utrætteligt insisterer på først 
og fremmest at være alt muligt an-
det end sit handicap – og dernæst 
for aldrig at gå af vejen for at tage 
de kampe mod myter, forudind-
tagenhed og diskrimination, som 
desværre stadig er en del af hver-
dagen for mennesker med handi-
cap. Derfor skal Danmarks første 
folkevalgte folketingsmedlem i kø-
restol naturligvis have Vanførefon-
dens Opmuntringspris,” sagde Pia 
Gjellerup ved overrækkelsen.

Forskerprisen gik til Hanne 
Warming og Emil Søbjerg 
Falster fra RUC
Vanførefonden indstiftede i 1994 
”Forskerprisen,” som er på 100.000 
kr., og uddeles på fondens års-
møde. Prisen uddeles til en forsker, 
som gennem sin forskning bidrager 
til at begrænse forekomsten og 
konsekvensen af fysiske handicap 
på grund af sygdom, medfødte li-

delser eller tilskadekomst. Prisen er 
ikke knyttet til bestemte fag eller 
forskningsområder.

Årets modtagere er professor i 
Sociologi og Barndomsforskning 
Hanne Warming, og ph.d.-stipendi-
at Emil Søbjerg Falster, begge ved 
Institut for Samfundsvidenskab og 
Erhverv, Roskilde Universitet.

Prisen gik til dem på grund af 
ekstraordinære arbejde for at til-
vejebringe og formidle ny viden 
om personer med bevægelses-
handicap ikke mindst børn med 
handicap, som er kommet til orde 
i deres forskning. Hele handicap-
børneområdet var ikke særligt godt 
belyst, førend de gik i gang med 
deres forskning. De har talt med 
mange børn, unge og familier, og 
lige nu arbejder de sammen om 
en bog henvendt til fx pædagoger 
og socialrådgivere med flere, og 
de har begge været aktive med fx 
debatindlæg og oplæg i kommuner 
og organisationer. Alt sammen med 
det formål at forbedre børnenes 
vilkår i samfundet.

Fra venstre ses Hanne Warming og Emil Søbjerg Falster fra RUC.
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TEKNOLOGIERNES TILGÆNGELIGHED 

Om mulighederne med stemmestyret Smart Home 
teknologi for mennesker med funktionsnedsættelser

I 
MANGE ÅR HAR vi talt om stem-
mestyrede Smart Home-teknolo-
gier, og i hvor høj grad disse kun-
ne bruges som hjælpemiddel. I 

denne artikel vil vi se på, hvor langt 
udviklingen er kommet, og hvorvidt 
nutidens teknologier fungerer som 
kompenserende redskab for men-
nesker med betydelige funktions-
nedsættelser.

Smart Home-teknologi: En 
gammel nyhed
Begrebet Smart Home-teknologi er 
løbende blevet bredere, siden be-
grebet første gang blev beskrevet 
i 1999, og udtrykket bruges i dag i 
mange mere eller mindre præcise 
betydninger. Grundlæggende er 
der dog tale om teknologier, der 
er koblet til og kan tilgås via et 
netværk. Fra diverse apps kan vi 
nu styre rigtig mange ting, som fx 
at betjene vores TV, styre musikan-
lægget, tænde for varmen i som-

merhuset eller bilen, styre alarmer 
og overvågning, dørlåse og meget 
mere.  Teknologigiganterne har 
alle introduceret stemmestyrede 
tjenester, hvor brugeren kan tilgå 
sine Smart Home-enheder ved blot 
at tale til sin smartphone eller en 
såkaldt Smart højtaler. Via en ind-
bygget kunstig intelligens kan man 
få udført en lang række handlinger 
af de enheder, der er koblet til. Der 
er desuden muligheder for dikte-
ring samt styring af telefon eller PC 
med stemmekommandoer. 

Ok Google, tænd mit TV! 
Fordelene ved Smart Home-tek-
nologi er mange. Birgit på 56 år 
havde haft svær leddegigt i mere 
end 20 år og havde svært ved at 
betjene lyskontakter, fjernbetje-
ning, computer og smartphone. På 
Kommunikationscentret fik Birgit 
vist, hvordan hun via stemmesty-
ring kan søge information, betjene 

sit tv, tænde lyset, diktere SMS-
beskeder og meget mere. Birgit var 
begejstret og endte med at købe 
sig en Smart højtaler. 

Ligeledes havde 15-årige Leo 
med cerebral parese opgivet at 
bruge sit kommunikationshjæl-
pemiddel, fordi det føltes som en 
byrde i dagligdagen. Leo opdagede 
imidlertid, at han kunne bruge sit 
kommunikationshjælpemiddel til 
at styre Smart Home-teknologi 
ved hjælp af indspillede talekom-
mandoer. Effekten for Leo var, at 
han blev i stand til at kontrollere 
sine omgivelser mere og samtidig 
fik et ganske andet positivt syn på 
hjælpemidlets oprindelige formål, 
nemlig at kommunikere. 

De fleste med funktionsnedsæt-
telser fortæller, at de ønsker at bru-
ge den samme almene teknologi, 
som andre bruger – hvis det er mu-
ligt. Dels ud fra et ønske om ikke 
at skille sig ud, og dels fordi den 
almene teknologi er mere stabil, 
spiller bedre sammen med andre 
teknologier, opdateres hurtigere 
mv. Desuden er det langt nemmere 

Illustration: Colourbox
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at få støtte fra sit netværk til at an-
vende en teknologi, der er alment 
kendt.

Når computeren ikke forstår 
mig
Selv om mange Smart Home-
enheder kan betjenes ved hjælp 
af stemmestyring, bliver det gjort 
i forsvindende lille omfang af den 
almene bruger. Det kan tyde på, 
at stemmestyring ikke er så nemt, 
som man skulle tro. For Birgit var 
den stemmestyrede teknologi 
brugbar til specifikke opgaver, 
men havde også en række udfor-
dringer. Dels skulle hun huske 
mange stemmekommandoer, og 
dels virkede det ikke altid, fx hvis 
udtalen var upræcis, så hun stadig 
var nødt til at supplere med mus 
og tastatur. Erfaringen fra andre 
sager viser desuden, at man skal 
være stringent i sin artikulation 
og undgå pauser og fyldord, hvis 
man skal kunne styre udfaldet af 
stemmestyring. Man skal desuden 
være i stand til at omformulere sig 
og ændre på sin udtale eller tale-
hastighed, hvis kommandoen ikke 
fungerer i første omgang. 

Den teknologi andre bruger
Ud fra et førstehåndsindtryk synes 
princippet i stemmestyring nemt 
og umiddelbart tilgængeligt for de 
fleste, men i praksis møder man en 
række udfordringer. Det største po-
tentiale er derfor for brugere, som 
er kognitivt velfungerende, kan 
omformulere sine ytringer, har en 
tydelig artikulation samt en vis mo-
torisk formåen til brug af backup-
systemer. Talegenkendelse er 
derfor fortsat for det store flertal af 
almene brugere, for hvem motorik 
og kognition ikke er en udfordring. 

Smart Home-teknologien er dog 
i princippet stadig smart, og for 

mange med funktionsnedsættelser 
er det essentielt – både af prakti-
ske og identitetsmæssige årsager, 
at der er tale om netop almen 
teknologi. Udvikling af særlige 
brugervenlige tjenester, der skal 
spille sammen med den almene 
teknologi, er reelt ikke holdbart. 
De almene teknologier udvikler 
sig med en hast, der gør, at særligt 
tilpassede brugergrænseflader har 
en begrænset levetid. Det er der-
for langt bedre, hvis den almene 
teknologi i sig selv tilbyder reelt 
kompenserende funktioner, som 
opdateres løbende og giver bred 
adgang til de tjenester, alle andre 
bruger.

Hvem har roret?
Stemmestyret Smart Home-tek-
nologi fungerer tilsyneladende 
som hjælpemiddel for en mindre 
gruppe med funktionsnedsæt-
telser, som er kognitivt velfun-
gerende, og for hvem udtale ikke 
er en udfordring, men vil stem-
mestyring på sigt også komme 
til at fungere for dem, der har 
kognitive vanskeligheder? Måske 
handler det mest om, at tekno-
logien skal favne tilstrækkelig 
bredt, så alle kan anvende den. 
Hvis ikke blot kommercielle in-
teresser og dermed det brede 
segment af forbrugere skal afgøre 
udviklingen, synes det relevant 
med en mere central styring. Hvis 
funktionshæmmedes adgang til 
systemerne skal optimeres, er 
det nødvendigt, at producenterne 
motiveres til at tænke det ind fra 
start. Det foreslås derfor, at såvel 
relevante interesseorganisationer 
som offentlige myndigheder skal 
på banen i forhold til at sikre 
udviklingen af tilgængelighed for 
alle borgere og ikke blot for det 
brede flertal.

TEKNOLOGIERNES TILGÆNGELIGHED 
OM KOMMUNIKA
TIONSCENTRET I 
 HILLERØD

Kommunikationscentret i 

Hillerød hjælper børn og 

voksne, der har kommunikati

onsvanskeligheder, med at få 

en forbedret kommunikation 

og livskvalitet. Vi har ligele

des tilbud til borgerens pårø

rende og netværk. 

Vi beskæftiger os med områ

derne hørelse, syn, tale, stam

men, læsning, medfødte eller 

erhvervede hjerneskader, 

neurologiske sygdomme og 

udviklingsforstyrrelser.

Vi modtager borgere fra hele 

Nordsjælland og de tilgræn

sende kommuner. Det er 

kommunerne, der visiterer 

borgerne til en ydelse hos 

Kommunikationscentret og 

bevilger undervisning og 

eventuelle hjælpemidler.

Vi er desuden VISOspeciali

ster og leverer derfor ydelser 

i hele landet.

Kommunikationscentret 

Skansevej 2 D, 3400 Hillerød

Tlf.: 7232 3800

Email: kchil@hillerod.dk

Hjemmeside: www.kchil.dk
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 REFORMPOLITIKAf Mads Stampe

Ikke i årevis har den politiske interesse for at reformere handicapområdet til det bedre 
været større. Dansk Handicap Forbund har sit eget bud på, hvordan en reform med men
nesket i centrum kan se ud

I 
DECEMBER NÅEDE ET borger-
forslag fra borgerbevægelsen 
#enmillionstemmer – som Dansk 
Handicap Forbund var med til 

at starte – de nødvendige 50.000 
underskrifter for at kunne blive 
behandlet i Folketinget. Borgerfor-
slaget, som i overskriften lød ”Han-
dicapområdet skal væk fra kommu-
nerne”, blev stillet i august og nåede 
altså på rekordtid de nødvendige 
antal stemmer for politisk handling.

At der skulle gå så kort tid er i 
virkeligheden ikke nogen overra-
skelse, for handicapområdet er mere 
presset end det har været i årevis. 
Og trods den noget skarpt skårede 
overskrift på borgerforslaget, så 
er Dansk Handicap Forbund enig i 
mange af de ændringer, som folkene 
bag forslaget ønsker: en opsplitning 
af kommunens beføjelser som be-
vilgende, betalende og sagsbehand-
lende organ.

”Grundlæggende set er vi helt 
med på, at der skal ske en gen-
nemgribende reform af handicap-

området, så der er større fokus på 
ordentlighed og faglighed frem for 
økonomi i afgørelser om hjælp til 
borgere med handicap fra kommu-
nerne. Det er alle enige om, og der 
har ikke i årevis været så stort mom-
entum for, at det faktisk kommer til 
at ske,” mener landsformand i Dansk 
Handicap Forbund Susanne Olsen.

Hun tilskriver en stor del af æren 
for, at vi er kommet dertil i dag, net-
op bevægelsen #enmillionstemmer, 
som med personlige fortællinger, 
som går på tværs af kommunegræn-
ser, handicap og diagnoser, har for-
talt indlevende om et system, som 
er i knæ.

”De mange historier har betydet, 
at ingen – heller ikke politikerne – er 
i tvivl om, at der skal gøres noget, og 
at vi ikke kan lade stå til,” konstate-
rer Susanne Olsen.

Et forslag fra forbundet
Landsformanden er dog heller ikke 
i tvivl om, at de mere klassiske han-
dicaporganisationer, som hun selv 

repræsenterer, forsat har en rolle at 
spille sammen med borgerbevægel-
ser som #enmillionstemmer.

”Først og fremmest kan vi være 
med til at understøtte de enorme 
frivillige kræfter, der ligger bag 
tilblivelsen af en bevægelse som 
#enmillionstemmer, som vi gjorde 
under valgkampen i 2019 sammen 
med Muskelsvindfonden. Derudover 
kan vi bruge den enorme viden og 
det netværk, vi har bygget op gen-
nem snart 100 år, til at kvalificere 
bevægelsens oplevelser og komme 
med bud på, hvordan de bedst bli-
ver løst,” mener Susanne Olsen.

Og det sidste er netop, hvad 
Dansk Handicap Forbund har gjort 
i starten af maj måned, hvor de 
præsenterede forslaget ”Handicap-
området forfra”, som er forbundets 
forslag til en reform af handicapom-
rådet med udgangspunkt i to ideelle 
borgerrejser gennem et reformeret 
system.

”I vores forslag har vi med ud-
gangspunkt i vores medlemmer 
og de oplevelser, vi ønsker, de skal 
have i et nyt system, kommet med 
forslag til en ændret finansierings-
struktur af området, hvor faglighed 
faktisk får lov at trumfe de økono-
miske hensyn, som kommunerne 
tager i dag. Det, mener vi, er den 
eneste rigtige vej at gå, hvis vores 
medlemmer fremadrettet skal have 
mulighed for at leve et liv med lige 
muligheder, hvor man får den rigtige 
hjælp første gang,” understreger 
landsformanden.

Forslaget fra Dansk Handicap For-
bund kan læses via Handicap-nyt 
EKSTRA på hjemmesiden.

En reform af handicapområd et med mennesket i centrum

Tegning: Niels Poulsen.
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En reform af handicapområd et med mennesket i centrum
Oversigt over forslaget fra 
Dansk Handicap Forbund.
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Et særligt 
fællesskab 

mellem forældre 
og børn

Foto: Colourbox.
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FÆLLESSKAB I FK Af Mads Stampe



Forældrekredsen (FK) binder forældre til børn med handicap sammen, og sådan et fæl
lesskab blandt forældre til børn med handicap er helt særligt. I de tidligere år er der brug 
for et socialt fællesskab for barnet – senere bliver det mere et fællesskab for forældrene, 
siger to tidligere og nuværende medlemmer af FK

D
ER ER NOGET om snakken; 
det der med, at en ople-
velse med at leve med 
eller som pårørende til en 

person med et handicap gør noget 
ved én. Man ser nogle sider af livet, 
som andre uden handicap inde på 
livet ikke gør. 

Sådan var det i Forældrekredsen, 
FK, for 20 år siden, og sådan er det 
i dag. 

Handicap-nyt har talt med tid-
ligere medlem af FK, Lissi Naser, 
der begyndte at komme i FK med 
sin lille søn for knap 20 år siden, 
og Mette Storm, der blev medlem 
for et par år siden i forbindelse 
med en flytning til Danmark efter 
mange år i Tyskland.

Begge de to kvinder har voksne 
eller næsten voksne børn, så ingen 
af dem bruger FK som en social 
motor i børnenes liv. Faktisk er den 
ene – Lissi Naser – slet ikke med i 
FK mere. Men alligevel er der paral-
leller i de to FK’eres liv som måske 
fortæller noget om, hvad fællesska-
berne i Dansk Handicap Forbunds 
specialkredse kan.

Et fællesskab på børnenes 
præmisser
Da Lissi Naser meldte sig ind i 
FK var det primært for at finde et 
socialt fællesskab til sin søn, som 
sidder i kørestol. Men hun fandt så 
meget mere.

For ikke nok med at hendes søn 
fik gode venner og en større forstå-
else for ikke at være alene i verden 
med et handicap, så fik Lissi Naser 
også et forældrefællesskab, som 
var guld værd i store perioder af 
hendes liv.

”Først og fremmest fandt jeg et 
fællesskab, hvor der var en forstå-
else for børnene. Vi var der for at 
diskutere og finde frem til de bed-

ste løsninger for børnene,” fortæller 
hun og peger især på den særlige 
forståelse, der er mellem forældre 
til børn med handicap, som kan væ-
re svær at sætte sig ind i, hvis man 
ikke har et barn med handicap.

Og den fortælling vækker klang-
bund hos Mette Storm, der er re-
lativt nyt medlem af FK, men som 
har mange erfaringer fra lignende 
fællesskaber i Tyskland, hvor hun 
har boet i mange år.

”Skæbnefællesskabet kan 
noget magisk, for der opstår et 
sted, hvor man ikke er bange for 
at sige noget forkert eller blive 
misforstået. Det er noget med en 
tolerancetærskel. Måske smider 
man lidt hæmninger. I hvert fald 
er det ikke så tit, man møder an-
dre, der ved, hvad man skal tage 
sig af, som de andre forældre til 
børn med handicap ved,” fortæl-
ler Mette Storm.

En fælles forståelse for 
det skæve
Derfor har hun, 
ligesom Lissi 
Naser, fortsat 
flere af for-
ældrene 
fra 
hendes 
barn 
med 
han-
di-
caps 
tidlige 
år inde 
på livet.

”Man 
har et 
fælles erfa-
ringsgrundlag 
for at kende nog-
le følelser og nogle 

problematikker i livet, og måske en 
lidt skæv måde at se tingene på, 
som andre ikke helt kan leve sig 
ind i,” konstaterer hun.

Derfor var det også helt naturligt 
for Mette Storm at søge et lignende 
fællesskab, da hun flyttede til Dan-
mark.

”Har man et barn, der elsker fod-
bold, går man til fodbold og taler 
med de andre forældre og søger 
fællesskaber og søger informationer. 
De fænomener bliver forstærket, når 
man har et barn med handicap. Der 
er flere problematikker, man skal for-
holde sig til,” fortæller hun.

Dermed indrammer hun også 
klart, hvorfor hun er en del af FK i 
dag: hun vil blive klogere på syste-
met, så hun kan varetage sit barns 
interesser bedst muligt.

”Jeg har et par danske forældre, 
jeg mødes med, og så har jeg mit 
tyske netværk. Der får jeg dæk-

Privatfoto:  
Mette Storm.
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ket mine behov for at få vendt de 
der ting omkring handicappet, og 
derfor kommer jeg nok ikke til at 
bruge FK så meget i forhold til det,” 
konstaterer hun.

Et ændret behov
På den måde rammer Mette Storm 
også ned på noget vigtigt, som og-
så Lissi Naser kan genkende; nem-
lig, at behovet for forældrene æn-
drer sig, efterhånden som barnet 
bliver større og senere voksen. På 

den baggrund – blandt andet – er 
Lissi Naser ikke længere en del af 
FK, om end hun af og til savner det 
fællesskab, det repræsenterede.

”Jeg savner fællesskabet mellem 
forældrene nu. Jeg savner, at man 
kan snakke sammen. Det var sjovt 
dengang og at høre om, hvordan 
det går med børnene. Mange, som 
ikke har børn med handicap, op-
lever, at det er synd. Men det er 
det ikke. Det er deres liv, og det er 
sådan, det er. De skal ikke ynkes, 

og de er blevet højnet af det fæl-
lesskab, de er kommet i i FK,” kon-
staterer hun.

Lissi Naser var med i FK, indtil 
kredsen blev nedlagt i 2007. Se-
nere opstod FK igen i en ny form 
og repræsenterer dermed fortsat 
et fællesskab, som betyder meget 
for mange forældre og børn. Og 
som en bonusbemærkning, så er 
Lissi Nasers søn i dag formand for 
Ungdomskredsen i Dansk Handicap 
Forbund.

FÆLLESSKAB I FK 

F
ORÆLDREKREDSEN ER EN 
specialkreds i Dansk Handi-
cap Forbund, som blev opret-
tet i 1972. Forældrekredsen 

har til formål at være et forum, hvor 
forældre til børn med handicap og 
også børnene har mulighed for at 
mødes, diskutere og udveksle erfa-
ringer.

Gratis familieweekend den 
20. -22. august 2021
En gang om året afholdes en fa-
milieweekend med støtte fra ”Den 
gode oplevelse”, som Vanførefon-
den og Bevica Fonden står bag. Her 
mødes børn og voksne til aktivite-
ter. Forældrekredsen har tidligere 
været på Brogården på Fyn og 
Musholm ved Korsør. Næste fami-
lieweekend er planlagt til at foregå 
den 20.- 22. august på Feriecenter 
Slettestrand i Nordjylland. Weeken-
den, som er med fuld forplejning, 
er gratis for de deltagende familier 
på grund af fondsstøtte. Tilmel-
dingsfristen er den 1. juni og skal 
ske til gitterrnielsen@hotmail.com.

FK-nyt og tips til legeplad-
ser
Forældrekredsen udgiver sit eget 
medlemsblad FK-nyt, som udkom-

mer to gange om året i april og ok-
tober. Det seneste nummer ligger 
på forbundets hjemmeside, og her 
kan du læse et udførligt program 
for den gratis familieweekend.

I samme nummer er der sat fokus 
på tilgængelige legepladser. Der 
er fx et interview med landskabs-
arkitekt Helle Nebelong, som giver 
gode råd om, hvad man skal tænke 
på, hvis nogen skal vejlede om en 
legeplads for alle. Et tip er 
at arbejde med legepladsen 
som et landskab med bak-
ker og dale, og stiforløb 
med forskelige udfordrin-
ger. En god huskeregel er 
også, at børn med handi-
cap ikke ønsker noget, der 
er specielt, men noget 
som alle kan bruge. Hen-
des erfaring er, at børn 
med handicap ikke gider 
noget, der ligner et han-
dicapanlæg.

Der er også en om-
tale af en bog om at 
ansætte hjælpere af 
coachen Mette Drejer, 
som har ansat mange 
hjælpere i sit liv til 
sin søn.  Endelig er 
der en lille link-

samling til legepladser og sheltere, 
hvor man som familie kan tage hen 
og få nogle oplevelser sammen og 
om Forældrekredsens virtuelle net-
værksmøder.

Du kan læse bladet på https://
danskhandicapforbund.dk/
files/4716/2158/5835/FK-
nyt_1_2021.pdf 

Bente Rødsgaard

Familieweekend og FK-nyt

Hvad skal der skenår man dør?
Tips til

udflugter

Legepladser skal være for alle

Livet i
 coronatiden

nr. 1 · april 2021 

23. årgang
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