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Da jeg fik mine to ældste børn, anede
jeg intet om HSP. Så det var ikke med
i mine overvejelser, at jeg kunne
give en sygdom videre til dem.
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Europas mest tilgængelige
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Forbund kommer gerne med tips til
forbedringer.

16 Sygdom skal
ikke begrænse mit liv
Alan Schmidt har vundet mange sejre
i paracykling. Han har en sjælden
sygdom, der dog ikke forhindrer ham
i at sætte sig nye mål og være en
god far.

18 Ny hjemmeside er et opgør
med fortiden og et kig ind i
fremtiden
Dansk Handicap Forbund har fået
ny hjemmeside, hvor fx firmaer og
private kan sponsorere forbundets
arbejde.
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30 Banebrydende viden
om universet
Forskeren Stephen Hawking har
bidraget til vores fælles viden om
universet.

32 Gavmildhed bringer
glæde og gavn
Vanførefonden uddelte priser og
oplyste om årets uddelinger, som
mange mennesker med handicap har
nydt godt af. Ikke mindst Dansk Handicap Forbund.

34 Vigtig bog om
kommunikationshandicap

frygtes at betyde, at studerende med
handicap tvinges til at opgive studierne.

42 Sagerne vundet
Forbundets rådgivning hjælper
medlemmer til fx at beholde en
ledsagerordning ved flytning og få
tildelt førtidspension.

45 DHF Akademiet
Handicap-Nyt ser denne gang på
handicapråd, og hvordan man bliver
valgt til dem.

Ny bog kommer med tips til at
forbedre kommunikationen med
personer, som har svært ved at tale.

36 Fanø - en handicapvenlig
vesterhavsperle
Fanø er kendt for smuk natur, og
øens turistaktører har fokus på
gæster med handicap.

40 Rigide regler i fremdriftsreformen truer studerende med
handicap
Fremdriftsreformen, som blev aftalt
med et bredt forlig i Folketinget,
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På side 30 i bladet finder man et fantastisk billede af en mand, som har en
enorm betydning for den viden, menneskeheden har om universet. Ved første
blik på billedet fanges øjet af det uendelige verdensrum med stjerner og galakser, og først derefter lægger man mærke
til, at hovedpersonen Stephen Hawking
har en meget indgribende funktionsnedsættelse. Men det er så uendeligt ligegyldigt, fordi Stephen Hawking er så meget
andet end sin funktionsnedsættelse.
Nogle gange er det forfriskende at se
tingene fra en hel anden synsvinkel. Og
denne synsvinkel kunne jeg godt tænke
mig at se noget oftere. Når man siger
funktionsnedsættelse eller handicap, er
det min oplevelse, at mange mennesker
får nogle ganske bestemte billeder på
nethinden. Og det er ofte billeder af personer, ”som ingenting kan”, som er ”ofre”,
”som man skal tage sig af”. Det er personer, som ”det er synd for”, ”som vi skal
drage omsorg for”. Og de billeder fylder
desværre alt for meget i mange menneskers bevidsthed. Og det gør det svært at
være inkluderet i alle livets forhold, hvis
opfattelsen af, hvad et handicap er, ikke
bliver mere nuanceret.
Og ja, vi er mange mennesker med en
funktionsnedsættelse, som er afhængige
af kompensation fra fællesskabet i større
eller mindre grad. Men kompensation er
ikke barmhjertighed eller omsorg, det er
et fundament – en rettighed! Uanset om
vi taler om førtidspension, hjælpemidler,
personlig hjælp eller andre former for
kompensation, så er det et fundament,
som bygger på, at vi som samfund for
mange år siden har besluttet, at hvis man
har en funktionsnedsættelse, så skal man
kompenseres for den, så man kan leve

et liv på lige fod med andre – et liv med
lige muligheder.
Hvis kompensationen er den rigtige, så
er vi ikke ”ofre” eller ”dem det er synd
for”, nej, vi er først fremmest mennesker,
som lever et godt og aktivt liv med de
forudsætninger, vi hver især har. Med
den rigtige kompensation er vi borgere,
ægtefæller, kærester, forældre, kolleger,
kunder, frivillige og sågar videnskabsmænd.
Ligesom Stephen Hawking er mennesker med handicap uendelig meget
andet end deres handicap – nogle med
synlige og andre med usynlige handicap
– nogle med indgribende og andre med
mindre indgribende handicap, men først
og fremmest er vi mennesker i alle livets
forhold.
Vi har mange udfordringer i disse år,
fordi der er stort pres på handicapområdet. Desværre bliver det alt for ofte en
kamp imellem politikere og økonomer på
den ene side og ”ofrene” på den anden
side. Mange stiller åbent spørgsmål ved,
hvorfor der overhovedet skal bruges
ressourcer på gode kompensationsordninger?
Til det vil jeg sige: Svaret er enkelt –
kompensationen er ikke bare en udgift,
men derimod en investering som frisætter de evner og ressourcer, som alle mennesker har, og når det sker, og behovet
er dækket, så er individet i centrum, og
funktionsnedsættelsen kan komme til at
fylde meget mindre.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Foto: Colourbox

Statens Serum Institut anslår, at ca.

den kom op, så vaskede 80 procent

3.000 danskere dør årligt som følge

af gæster og pårørende hænder og

af infektioner, de har pådraget sig

100 procent af personalet.

ved hospitalsindlæggelser. Mange

”God håndhygiejne kan redde liv,

infektioner har årsag i dårlig hånd-

hvis blot man gør det til en del af sit

hygiejne. To store hospitaler i Re-

toiletbesøg at vaske sine hænder or-

gion Hovedstaden er i en undersø-

dentligt med sæbe. Det er faktisk et

gelse kommet frem til, at en tredje-

meget effektivt middel mod bakte-

del af patienter og pårørende vasker

rier og spredning af smitte. Det har

hænder med sæbe efter toiletbesøg,

naturligvis været bekymrende for os

en anden tredjedel vasker kun hæn-

i projektforsøget at konstatere, at så

der med vand, og den sidste tredje-

få i virkeligheden gør håndvask med

del forlader toilettet uden at vaske

sæbe til en del af deres toiletvaner.

hænder. Blandt sundhedspersonalet

Men dette mønster kan vi nu positivt

var tallene bedre, men også der var

se, vi kan ændre på med de nye type

der plads til forbedringer.

dispensere,” siger Torben Mogensen,

Men nu er der hjælp at hente, da
en ny sæbedispenser har en biptone, som minder alle om, at de
skal vaske hænder. Efter

vicedirektør på Hvidovre Hospital
samt formand Region Hovedstadens
komité for Infektionskontrol
og Hygiejne.
Projektgruppen bag undersøgelserne håber,
at sæbedispenseren bliver udbredt
til alle hospitaler i
regionen. Kilde: Pressemeddelelse Region
Hovedstaden

Foto: Mads Stampe

Hyppig håndvask
på grund af en
ny sæbedispenser
INSTITUT FOR
MENNESKERETTIGHEDER
GØR STATUS OVER
HANDICAP I DANMARK
Ifølge SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har mellem 18 og
30 procent af befolkningen et handicap forstået som en længerevarende
sygdom eller en funktionsnedsættelse. Det er en betragtelig del af
befolkningen, og derfor kan det også
være nødvendigt at gøre status over,
hvordan det går med rettighederne
for mennesker med handicap herhjemme.
Det har Institut for Menneskerettigheder gjort med rapporten Handicap
Status 2014-2015. Rapporten tager
udgangspunkt i de ti største udfordringer, som Danmark har i forhold til
FN’s Handicapkonvention.
De ti største udfordringer inkluderer blandt andre retlig beskyttelse,
tilgængelighed, selvbestemmelse og
inklusion på arbejdsmarkedet.
Hele rapporten kan læses på Institut for Menneskerettigheders hjemmeside: http://menneskeret.dk/udgivelser/handicap-status-2014-15.
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Bilka Kolding får flere parkeringspladser. Jens Petersen fra Tønder afdeling
har været i dialog med dem, og de får
nu 16, hvor de havde otte tidligere
plus fire mere ved andre indgange til
centeret.

Der er oprettet et autismeinstitut.
Læs mere http://www.detnationaleautismeinstitut.dk/

Rådet for Menneskerettigheder hvert
år uddeler en hæderspris på FNs
menneskerettighedsdag den 10. december. Du kan indstille en kandidat

Sommetider mangler der forståelse

kende. Jens Petersen fra Tønder har

for de problemer, mennesker med

taget dette foto ved sin lokale Kvick-

handicap har, når de skal parkere tæt

ly. Pladserne var mærket i forvejen

ved indgange til fx supermarkeder.

som handicapparkeringspladser, men

I værste fald kan problemet ende i

ikke alle respekterede dem, men det

ørkesløse diskussioner og sågar sure

går bedre efter en tilføjelse. Skiltet

miner. Men med humor og smil kom-

er blevet vel modtaget af kunder, og

mer man ofte langt, fordi det virker

selve initiativet har også været i lo-

mere overskudsagtigt og tankevæk-

kalpressen.

Foto: Jens Petersen.

SJOVT SKILT FRA
TØNDER OM H-PARKERING

Grundlovene er udstillet i
Vandrehallen på Christiansborg.
Pressefoto Folketinget: Thorkild Jensen.

TIPS TIL
TYSKLANDSREJSEN
Det tyske nationale turistbureau
har udgivet en brochure på engelsk med gode tips til mennesker med handicap, som planlægger en rejse til Tyskland. Du kan
også finde tips på dansk på deres
hjemmeside, hvor den engelske
brochure kan downloades. Læs
mere http://www.germany.travel/
dk/handicapvenlig-rejse.htm

100 år med demokrati

Foto: Colourbox

2015 er året, hvor Danmark fejrer

til prisen, det kan være en person eller
en organisation. Send din indstilling og
en kort begrundelse til csh@humanrights.dk senest fredag 9. oktober 2015.
Bemærk at prisen ikke kan gives til
medlemmer af Rådet for Menneskerettigheder eller til offentlige myndigheder.

På hjemmesiden finder du også

100-året for kvinders valgret. Det

en række arrangementer rundt om

skete med underskrivelsen af Grund-

i landet, som alle har 100-året for

loven anno 1915 den 5. juni. På

kvinders valgret som tema. Mange af

hjemmesiden www.100aaret.dk kan

arrangementerne er allerede blevet

du læse meget mere om tiden op til

afholdt tidligere på året, men for de

1915 og om nogle af de foregangs-

nysgerrige vil der stadig være ar-

kvinder, som har haft størst indfly-

rangementer at gå til i september og

delse på, at det gik, som det gik.

oktober.

Kursusudvalget i DHF afholder introkursus for tillidsvalgte i forbundet i
efteråret 2015, og at du kan læse mere
om det på hjemmesiden under kursusudvalget.

Der er åbnet en ulykkeslinje med gode
råd til ofre.
Læs mere www.ulykkeslinjen.dk

Roskilde dannede rammen om Danmarks første event for kørestolsskatere.
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Jette Bennetzen er ny medarbejder

været med til at afvikle Grand Prix

på fuld tid i Dansk Handicap For-

flere gange. Ved flytningen af DR til

bunds anpartsselskab ”Den glade

Amager skete der store ændringer,

trøffel”, som står for kantinedriften

og Jette søgte nyt job i Autismefor-

i Handicaporganisationernes Hus

eningen, som er Dansk Handicap

(HH).

Forbunds nabo i HH på 2. sal. En

Jette er 57 år og har mange

nedskæring betød, at hun ville stå

joberfaringer. Oprindeligt er hun

uden job, derfor meldte hun ud, at

uddannet kok og arbejdede i Dan-

hun gerne ville blive i HH og arbej-

marks Radios kantine. DR er en stor

de for en anden organisation, hvis

arbejdsplads med mange jobmu-

nogen havde brug for hende.

ligheder. Jette var glad for DR og

Det havde DHF til en nyoprettet

arbejdede der i mange år i forske-

stilling. Jette tager sig af koordi-

lige stillinger. Fx som receptionist,

neringer, arbejdsplaner og møde-

sekretær i ulandsafdelingen, som

centerledelse i ”Den glade trøffel”.

bl.a. hjalp ulande med at oprette

Fritiden går med mand, familie og

mobile radiostationer. Senere ud-

barnebarn. Velkommen til!

dannede hun sig til regissør og har

teker og turistbureauer samt ved
indgangene til mange naturområder.

Jette Bennetzen er glad for at
arbejde i landets mest tilgængelige
kontorhus.

De har eksisteret i årevis og bliver
med jævne mellemrum revideret i
takt med, at områderne ændres og
fx bliver gjort tilgængelige for kørestolsbrugere. Hvis du skriver ”vandretursfoldere handicapangivelse”

Foto: Mads Stampe.

på Naturstyrelsens hjemmeside, så
kommer de foldere frem, som du kan
bruge, hvis du er kørestolsbruger
www.naturstyrelsen.dk

Foto: Egmont Højskolen, sommerkursus uge 29.
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DANSK HANDICAP FORBUNDS
SOMMERKURSUS VAR EN SUCCES
Dette års sommerkursus i Dansk Handi-

mængden af billeder og kreative film-

cap Forbund var en succes. Kurset var

optagelser fra kursusdeltagerne vidner

velbesøgt, og deltagerne fik lov at prøve

da også om, at sommerkurset 2015 bød

kræfter med både kajakroning, filmredi-

på masser af grin og hyggeligt samvær.

gering og meget andet, da de indlogerede sig på Egmont Højskolen i uge 29.
Både deltagere og arrangører har
været glade for arrangementet, og

Billeder og film fra kurset kan ses på
Egmont Højskolens hjemmeside:
http://elevforening.egmont-hs.dk/
2015/ugee29/

Google gør det nemmere
at surfe på nettet
Google gør det med to udvidelser til

den række af stjerner i et gitter af

deres Chrome browsere nemmere

stjerner, som er sværest at se. Med

for mennesker med handicap at

udgangspunkt i de valg, man træffer,

surfe på nettet, skriver Global Acces-

tilpasser programmet så de internet-

sibility News.

sider, man efterfølgende besøger.

Enhancer, som gør

med programmet Animation Policy, som giver

det nemmere for

mulighed for at justere,

mennesker, der er far-

hvordan de fleste ani-

veblinde, at se kon-

Foto: Mads Stampe.

er den såkaldte Color

Derudover kommer Google

merede billeder opfører

traster. Programmet

sig i din browser.

gør det muligt at justere

Det betyder helt enkelt,

skærmen, sådan at kontrasterne står

automatiske afspilninger eller loop

tydeligere frem.

af animationer, som afspilles på net-

NY KOGEBOG
SÆTTER MENNESKET
I CENTRUM

tet, når du surfer rundt.

Hvad sker der, hvis vi ”vender taller-

på farvetemperaturen på

Man er selv herre over, hvordan
farvetemperaturen indstilles, da

at programmet stopper de

De to nye programmer vil blive

kenen på hovedet” og beder eleverne

man ved installationen af pro-

tilgængelige i Chrome browseren,

skabe retter til én bestemt målgruppe

grammet bliver bedt om at vælge

når de er klar.

med særlige udfordringer, men som
stadig byder på de klassiske smage?
Sådan lød spørgsmålet til en gruppe

En ny app skinScan hjælper med at holde
et vågent øje med modermærkerne.

elever på Hotel- og Restaurantskolen
i Valby ved København, som i løbet af
ti uger skulle forsøge at finde svar på
dét og mange andre spørgsmål.
I løbet af de ti uger arbejdede
eleverne fra skolens Science-profil

Foto: Pressefoto

Foto: www.colourbox.com

Den første udvidelse

En ny app holder øje
med modermærker

sammen med dagtilbuddet LAVUK
Stjernen for at udvikle nogle helt
særlige serveringer, som henvender
sig til alle med specielle udfordringer,
men som ikke går på kompromis med
de smagsmæssige og æstetiske oplevelser omkring maden.
For eksempel er eleverne blevet
bedt om at udvikle en ret til folk, som

Appen skinScan hjælper med at

erstatter naturligvis ikke en egentlig

har svært ved at synke, eller som

holde øje med modermærker og for-

kræftundersøgelse hos din læge,

mangler deres lugtesans, og alt det

andringer i huden. Den fungerer på

men kan give et fingerpeg om, hvad

er blevet samlet i kogebogen Science

den måde, at du tager et billede af

du bør holde øje med. I Danmark sti-

2,15 Mennesket før Måltidet. Kogebo-

dit modermærke med din telefon, og

ger antallet af modermærkekræft år

gen koster 60 kr. og kan bestilles ved

så besvarer du nogle enkelte spørgs-

for år. Appen er gratis. Du finder den

henvendelse til Hotel- og Restaurant-

mål og får svar med det samme. Den

på www.teleskin.dk

skolen.
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HJULSPIND

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

FÅ TILGÆNGELIGHEDEN
IND I LOKALPLANEN
Anders J. Andersen fra Vordingborg

funktionsnedsættelse sikres bedst

har et tip til tilgængelighedsarbejdet.

muligt. Ved lokalplanens vedtagelse

Det går i korte træk ud på, at når der

gælder Vejdirektoratets ”Færdsels-

Se selv: ”Lokalplan C17.13.02,
Valdemarsgades

Forslag til
Lokalplan C17
Valdemarsg .13.02
ades forlæn
gelse,

Vordingborg

November 201
4

skal laves en lokalplan i en kommune

arealer for alle – Håndbog i tilgæn-

forlængelse” på

for fx en vej, at man får præciseret,

gelighed fra 2013, som der bør tages

Vordingborgs

hvordan den skal være tilgængelig.

udgangspunkt i ved udformningen af

hjemmeside.

Det er lykkedes at få fx denne for-

pladser i området”. I andre afsnit i lo-

Vejdirektoratets ”Færdselsarealer

mulering ind i lokalplanen for Valde-

kalplanen er der tilføjet mål for kant-

for alle – Håndbog i tilgængelighed

marsgades forlængelse i Vordingborg:

stensnedsænkninger, fortove, stier

fra 2013” ligger også til fri download

og belægning osv. Tippet er hermed

på Vejdirektoratets hjemmeside.

”Vejprojektet skal udføres sådan, at
tilgængeligheden for mennesker med

VORDING

BORG
KOMMUN
E

givet videre.

Dansk Handicap
Forbund
på Folkemødet
Dansk Handicap Forbund var på Folkemødet 2015. Forbundet havde intet
Foto: www.colourbox.com

telt eller en stand, da vores hovedfokus var at mødes til små, uformelle
møder med relevante organisationer.
Den strategi resulterede blandt andet
i møder med arbejdsgiverorganisationerne DA, DE og DI, som tilsammen
repræsenterer de største arbejdsgiverorganisationer herhjemme.
Gå ind på hjemmesiden www.
danskhandicapforbund.dk/da/folkemode-2015, hvor du blandt andet kan
se videoer og høre, hvad det er for

Det er blevet dyrere
at følge med i medierne

nogle fælles interesser forbundet har

På godt 20 år er andelen af hus-

traditionelle TV-kiggeri er faldet med

med de tre arbejdsgiverorganisatio-

holdningsbudgettet, som går til

tre kvarter dagligt, mens radiolytnin-

ner, ligesom du også kan høre repræ-

medierelaterede produkter, mere

gen for de ældste over 70 år er faldet

sentanter for arbejdsgiverorganisatio-

end fordoblet fra ca. 5,5 procent af

med ligeså meget.

ner fortælle om, hvorfor de glæder sig

budgettet til ca. 11,3 procent af bud-

til et samarbejde med Dansk Handi-

gettet. Det skriver Kulturstyrelsen i

Kulturstyrelsens hjemmeside på

cap Forbund i fremtiden.

en pressemeddelelse.

adressen http://www.kulturstyrelsen.

Udviklingen har især taget fart fra
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Hele rapporten kan findes på

dk/mediernes-udvikling-2015/. På

2004, og de fleste penge går til te-

hjemmesiden er rapporten inddelt i

lefoner, telefonabonnementer, tv, pc

temaer, som er nemme at finde rundt

m.m. Tallene kommer fra Kultursty-

i, og det gør det nemmere for interes-

relsen 2015 online-rapport, som også

serede at finde frem til lige præcis de

viser, at de unge mellem 12-18 åriges

tal, som de er interesserede i.

Danmark har ikke noget generelt

Foto: Screendumb fra hjemmeside

Mennesker med
handicap kommer
i klemme på
forsikringsområdet
Institut for Menneskerettigheder

Ingen gevinst
ved at presse
mennesker for
hårdt
Ph.d.-afhandlingen ’Arbejde og
Sygdom – om at være en del af
fællesskabet’ skrevet af Iben
Nørup afmonterer forestillingen
om, at god beskæftigelsespolitik i sig selv er løsningen på de
udfordringer, mennesker med
handicap må leve med.

forbud mod diskrimination af menne-

anbefaler derfor, at Danmark får

sker med handicap, og derfor står det

indført et forbud mod diskrimina-

der er behov for en adskillelse

også forsikringsselskaber frit for, om

tion af mennesker med handicap på

af socialpolitik og beskæftigel-

de vil indgå en forsikringsaftale med

forsikringsområdet, og instituttet op-

sespolitik, og at man erkender,

en person, der har et handicap.

fordrer regeringen til at undersøge

at effekten af at presse borgere

muligheden for at tilbyde stats- eller

er forsvindende lille. Konklusio-

Menneskerettigheder i sit såkaldte

fondsfinansierede basisforsikrin-

nerne ligger sig dermed tæt op

”policy brief” om mennesker med

ger til de mennesker, som ikke kan

af det, som Dansk Handicap For-

handicap og forsikring, at personer

forsikres på almindelig forretnings-

bund har gjort opmærksom på af

med handicap kan risikere at komme i

mæssige vilkår.

flere omgange fx ved at kritisere

Det betyder, skriver Institut for

klemme og enten ikke kan tegne for-

Læs mere på instituttets

sikring, eller får tilbudt en forsikring

hjemmeside: http://menneskeret.dk/

med væsentlig forhøjet præmie eller

udgivelser/forsikring-handicap

Afhandlingen konkluderer, at

reformen af førtidspension og
fleksjob.
Du kan læse afhandlingen

med risiko for, at en tegnet forsikring

”Arbejde og sygdom – og om

bliver opsagt eller erklæret dæk-

at være en del af fællesskabet”

ningsløs i tilfælde af skader relateret

på Aalborg Universitets hjem-

til tidligere handicap.

meside.

NY GUIDE TIL TILGÆNGELIGE
UDEAREALER ER UDKOMMET
Udearealer for alle – Eksempelsam-

giver mening. At planlægge, udforme

ling er udkommet som en opfølger til

eller anlægge et tilgængeligt udeareal

Dansk Standards teoretiske håndbog

er som at pille et løg, hvor det bliver

Udearealer for alle, som udkom i

mere og mere interessant for hvert lag,

2012.

man tager af. Og belønningen til sidst,

Foto: Mads Stampe.

Formålet med bogen er at få de go-

når man oplever, at anlægget kan bru-

de eksempler på god adgang til ude-

ges af alle på hver deres måde, er det

miljøer, som forhåbentligt kan skabe

hele værd,” skriver forfatter Ulla Kra-

grobund for større udbredelse af øget

mer fra God Adgang i bogens forord.

tilgængelighed og universelt design i

Bogens pointer præsenteres på en

den danske natur.
”Det at arbejde med tilgængelighed

temadag i Dansk Standard 24. september.
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ROSKILDEFESTIVAL

Tekst og foto af Mads Stampe

Kan Roskilde Festival blive

Europas mest
tilgængelige
festival i 2020?
Med sine over 80.000 betalende gæster og godt 30.000 frivillige er Roskilde Festival
Danmarks største festival. De kommende år vil festivalen arbejde henimod at blive Europas mest tilgængelige festival for mennesker med handicap, og Dansk Handicap Forbund
skal hjælpe med gode tips

R

OSKILDE FESTIVAL BESØGES hvert år af godt
120.000 mennesker, og dermed gør festivalen sig til Danmarks fjerde største by målt på
indbyggertal i den uge, festivalen er i gang. Og
ligesom i resten af Danmark er der mennesker med
handicap, der bor på Roskilde Festival i de otte dage,
festivalen varer.
Det stiller en række krav, som Roskilde Festival hvert
eneste år forsøger at imødekomme og gøre bedre, så
mennesker med handicap får en god festival uden irriterende forhindringer og udfordringer.
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I spidsen for det arbejde står Theia Vibeke Søndergaard, som de sidste seks år har kørt Roskilde Festivals
Handicapservice, som står for alt praktik og hjælp til
festivalens gæster med handicap. Og det er en opgave,
hun tager meget alvorligt.
”Det skal være sådan, at man skal vide, at der er alle
de faciliteter og muligheder for at kunne fungere på så
lige vilkår som alle andre, som der er uden for festivalen,” siger hun og understreger, at sikkerheden omkring
gæsterne med handicap skal være i orden og prioriteres højt. Ikke fordi at de skal overvåges eller gemmes

Aina Budde (tv) var en blandt flere
undercovergæster, der testede
tilgængeligheden på festivalen.

SÅDAN FÅR DU EN BILLET
OG GØR OPMÆRKSOM PÅ
DINE BEHOV
Har du lyst til at komme med på Roskilde Festival 2016, men er du i tvivl om, hvordan du får
hjælpere med eller får adgang til strøm og andre ting, du har brug for, så kontakt festivalens
Handicapservice på e-mail: handicapservice@
roskilde-festival.dk.
Til festivalen 2016 arbejder festivalen for, at
ansøgningsskemaet til gæster med handicap
og særlige behov bliver lagt ud på samme tidspunkt, som de øvrige billetter bliver sat til salg.
Det er sidst på efteråret.
Er du i tvivl om, hvordan du skal forholde
dig, kan du læse mere på festivalens hjemmeside: www.roskilde-festival.dk under
handicapservice.
Hvis du ønsker at få direkte besked, når
ansøgningsskemaerne bliver offentligt
tilgængelige, kan du sende en e-mail til
handicapservice@roskilde-festival.dk og
komme på mailinglisten.

væk i aflukkede campingområder, men fordi nogle gæster har egen medicin med eller har brug for strøm og
anden støtte under festivalen.

Laver fejl og retter op
Sikkerheden kan have betydning for, hvor de såkaldte
HandiCamps bliver placeret, og på sidste års festival måtte festivalens Handicapservice konstatere, at
der ikke havde været nok opmærksomhed på, hvilke
konsekvenser placeringen af HandiCamp havde, når
selve Festivalen gik i gang. Derfor oplevede gæster
med handicap, at de ikke kunne få venner med ind på
HandiCampen. Uopmærksomheden var netop en af
årsagerne til, at Theia og hendes hold af frivillige fik
etableret to forskellige Camps til gæster med handicap
i 2015. Og det har været en kæmpesucces.
”Det, vi oplevede sidste år, var ikke så godt. Det var

mig, der havde været uopmærksom, og da jeg opdagede det, kunne jeg ikke gøre noget ved det, for der var
festivalen i gang. Den fejl har jeg fået rettet op på i år
med oprettelsen af vores ungecamp, som jeg kun har
fået positive tilbagemeldinger på,” griner hun.
Den nyoprettede ungecamp ligger ude på campingområdet, hvor alle andre gæster også bor, og det har
været muligt at komme ind og ud som gæst til dem, der
bor der, uden at skulle bære et bestemt armbånd eller
andet. Det har betydet, at beboerne på ungecampen for
gæster med handicap har følt sig mere på festival end
nogensinde før.
”Der kom gæster ind udefra og inviterede på ølspil
og andre lege, og det har betydet en større grad af inklusion af vores gæster med handicap end før i tiden.
Det er jeg rigtig glad for, og hvis jeg selv skal sige det,
er opfindelsen af ungecamp genial, for vi har kunnet
HANDICAP NYT 4 - 2015 • 13
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gøre det uden at gå på
kompromis med sikkerheden,” siger Theia.

Mulighed for ro
Til de gæster, der ikke
kan lide at sove midt i
menneskemyldret, har
Roskilde Festival bevaret sit hidtidige tilbud
om den anden Camp til
gæster med handicap,
som ligger i et aflukket
område, som kræver
den type armbånd, som
Handicapservices gæster
får. Det betyder, at man
ikke kan få venner med
ind, som ikke har den type armbånd, men hvis det er mulighed for lidt mere fred og ro, man ønsker, så er det det,
man får, konstaterer Theia.
”Der er ikke på den måde nogle grænser for, hvad vi
kan gøre for vores gæster med handicap. Derfor er dialogen vigtig. Hvis vi får at vide, at noget mangler, eller
hvis der findes nogle mere hensigtsmæssige måder at
gøre tingene på, eller der er nogle behov eller faciliteter,
vi skal kigge på, så lytter vi bestemt og forsøger at finde
løsninger. Der er selvfølgelig også mulighed for at bo
uden for vores to særligt indrettede camps. Det er helt
op til den enkelte og de behov, personen har,” siger hun.

SUMH (Sammenslutningen af Unge med Handicap).
stod bag en et projekt, hvor en gruppe af mennesker
med forskellige handicaps skulle teste, hvordan Roskilde Festival klarer sig i forhold til tilgængeligheden for gæster med forskellige udfordringer.

LÆS MEGET MERE FRA
ROSKILDE FESTIVAL 2015 PÅ
HJEMMESIDEN
På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside kan

Dansk Handicap Forbund hjælper til

du læse meget mere om, hvordan Roskilde Fe-

Selvom Roskilde Festival gør meget for deres gæster
med handicap, så er der et stykke vej til at kunne kalde
sig Europas mest tilgængelige festival i 2020, som ambitionen er. Blandt andet har der været en del kritik af
de ramper, som gæster med handicap kan benytte under
koncerterne. De er ikke brede nok, lyder kritikken.
I et forsøg på at imødekomme kritikpunkter som dette
har festivalens Handicapservice oprettet et såkaldt handiråd, der består af festivalgæster, en gruppe meget aktive og engagerede ambassadører, med forskellige typer
af handicap. Rådet mødes i planlægningsperiode mellem
to festivaler ca. fire gange om året for at diskutere den
netop overståede festival og kigge frem mod den næste,
så den kan blive endnu bedre.
Ved afslutningen af dette års festival er Dansk Handicap Forbund blevet inviteret til at deltage i møder i handirådet, og det glæder landsformand Susanne Olsen, som
ser frem til at byde ind med forbundets store viden på
tilgængelighedsområdet og mange års erfaring.
”Det bliver rigtig spændende at følge med i det arbejde. Jeg tror på, at vi måske kan byde ind med nogle lidt

stival 2015 løb af stablen.
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Besøg hjemmesiden og læs mere: http://danskhandicapforbund.dk/da/roskilde-festival-2015/
Roskilde Festival 2015 havde ansøgninger fra
225 gæster med handicap, hvoraf ingen blev
afvist. Gæsterne kom primært fra Danmark, men
der var også 17 gæster fordelt mellem Tyskland,
England, Holland, Sverige, Norge og en enkelt
fra Australien.

andre vinkler, som kan hjælpe festivalen frem mod
deres ambition om at blive Europas mest tilgængelige festival om fem år. Det kræver nogle klare målsætninger, og dem vil vi forsøge at hjælpe Roskilde
Festival med at finde frem til,” siger hun. n
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HSP

Af Martin Hungeberg Foto: Anita Graversen

Sygdom skal ikke
begrænse mit liv
Alan Schmidt har vundet mange sejre og præmier som paracykelrytter. Han er kørestolsbruger på grund af en sjælden sygdom, der har ramt otte i hans nærmeste familie

A

LAN SCHMIDT LIDER af
HSP (Hereditær Spastisk
Paraplegi), der er en arvelig, neurologisk sygdom
som oftest rammer benene. I 30
år mærkede han intet til sygdommen, fx løb han med sin far i de
helt unge år. Faderen, der lider af
den samme sygdom, endte dog i
kørestol, og gradvist begyndte Alan
Schmidt også selv at mærke, at hans
ben ikke fungerede optimalt. ”Jeg
begyndte til taekwondo, der blev
min helt store lidenskab i et par år.
Men benene svigtede til tider, de
blev stive, og min balance var ikke
god. Samtidig fortsatte jeg med at
løbe, indtil mine ben ikke kunne det
mere,” siger han.

Stor HSP koncentration
i én familie
HSP er en sjælden sygdom, og
både forskning og viden om sygdommen er begrænset. Der er
ingen helbredende behandlinger
eller nogen måde at styre sygdom-

men på, selvom det anbefales,
at man holder sig fysisk aktiv så
længe som muligt. Et møde med en
forsker endte med at blive udslagsgivende i forståelsen af, hvad man
fejlede i familien. Forskeren havde
aldrig set en så stor koncentration
af HSP i én familie med hele otte
tilfælde.
”Han skønnede, at der var 95
procents risiko for, at jeg også led
af HSP. Jeg blev ikke slået ud af
diagnosen, jeg var forberedt på
den. Jeg skiftede samtidigt erhverv
fra vinduespudser til kontorarbejde,” forklarer Alan Schmidt.

Fra cykelmotion til landshold
For ti år siden begyndte Alan Schmidt i en motionscykelklub med
ryttere, som ikke havde et handicap som en ekstra udfordring, når
der skulle trædes i pedalerne i det
midtjyske søhøjland. På det tidspunkt havde han kræfter i benene
til at køre på en almindelig cykel,
men det kneb gevaldigt i konkur-

rence mod ryttere uden handicap.
”Lige da jeg var startet, sagde én
af de andre til mig, at jeg da cyklede hurtigt af en handicappet. Jeg
blev mundlam og vidste ikke, hvordan jeg skulle tackle det, for jeg
så ikke mig selv som handicappet.
Men det resulterede i, at jeg undersøgte, om cykelsport fandtes i handicapidrætten – det gjorde den, og
jeg kom på landsholdet i 2005.”

Sejre og præmier
Det var begyndelsen på en imponerende række af resultater i
cykelsporten, der nåede et klimaks
i 2011, hvor han høstede den samlede World Cup-sejr i sin klasse.
Ved alle løb, han deltog i, var han
blandt de absolutte favoritter. I første sæson kørte han på en racercykel, men skiftede til en tricykel, der
har et forhjul og to baghjul. Han
oplevede sejre ved internationale
etapeløb. En bronzemedalje ved
VM er blandt højdepunkterne, selvom målet om at blive paralympisk
mester i 2012 i London kiksede på
grund af en kavalkade af uheldige
og tekniske omstændigheder, så er
Alan Schmidt tilfreds med sin karriere på hjul, der gør ham til den
mest vindende paracykelrytter i
landet.

Cykeltræner på Skype
Efter de mange successer solgte
Alan Schmidt sin tricykel for at
hellige sig familien og et job som
selvstændig grafisk designer. Men
tilfældighederne ville, at cyklen
16 • HANDICAP NYT 4 - 2015

Alan Schmidt arbejder som grafisk designer og træner tre-fire
gange om ugen hjemme i privaten i Voel ved Silkeborg.

blev solgt til en svensk rytter, Richard Nilsson, som kunne bruge
hans ekspertise. ”Jeg har kontakt
med ham et par gange om ugen,
hvor jeg vejleder ham over Skype.
Han har et stort potentiale, og for
mig er det en fed måde stadig at
være en del af sporten på. Teknikken er markant anderledes på en
tricykel, og ved man ikke, hvordan
man skal skære et sving, har man
ikke mange chancer i de store løb,
for så ender man ude i rabatten”.

Det lette etiske valg
Når Alan Schmidt proklamerer, at
han aldrig bruger tid på at tænke
over sygdommen, er det møntet på
hans egen situation. Falder snakken
på hans tre børn, ændrer det sig
imidlertid.
”Da jeg fik mine to ældste børn,
anede jeg intet om HSP. Så det var
ikke med i mine overvejelser, at
jeg kunne give en sygdom videre
til dem,” forklarer Alan Schmidt og
fortsætter:
”En dag kom min ældste søn til
mig og fortalte, at han overvejede
at blive undersøgt. Han er 26 år
og ved ikke, om han har HSP. Jeg
sagde til ham, at det var op til ham
selv at afgøre, men at han skulle
være klar til at tackle svaret. Alter-

nativet er, at man nyder livet og ser,
hvad der sker. Det endte med, at
han ville vente.”
Sagen var en anden med den
yngste søn. Her var Alan Schmidt
og hans kone bevidste om, at de
kunne få et barn med handicap.
”Man kan godt få lavet en fostervandsprøve for at afklare, om barnet har HSP. Men så er det typisk
for at vurdere, om fostret skal fjernes. Det ville vi selvfølgelig ikke,
og lige nu er der ingen tegn på noget som helst,” forklarer han.

Nye mål støbes af drømme
At have mål i livet er altafgørende
for Alan Schmidt. Ét af dem omhandler hans nyeste cykelinvestering; en håndcykel - egnet til
ryttere med meget svag funktion i
benene.
”Jeg er overbevist om, at selvom
jeg er 48 år, vil jeg med den rette
træning kunne køre mig i top 10 i
verden på håndcykel. Økonomisk
er der naturligvis udfordringer, men
intet kan udelukkes.” Men lige nu
er trænervejen mindst ligeså spændende for ham.
”På sigt har jeg et ønske om at
blive landstræner. Jeg mener at
have en masse at give videre til paralympisk cykling, og jeg er person-

lig træner for Richard Nilsson og er
ved at tage en træneruddannelse.”
Sygdommen hæmmer ikke Alan
Schmidts tanker om fremtiden. ”Jeg
orker ikke at studere sygdommen
yderligere. Hvad får jeg ud af det?
Ingen ved, om den udvikler sig eller går i stå. Jeg vil hellere forholde
mig til de muligheder, jeg har.”
Det er det samme budskab, han
giver videre til sine børn, der endnu ikke ved, om de selv får HSP.
”Det er vigtigt for mig, at jeg
får tingene til at fungere for mine
børns skyld, så jeg ikke sidder
og synker ned og tænker, at mit
liv er noget lort, fordi jeg sidder i
kørestol. Hvis de selv skulle blive
ramt af sygdommen en dag, skal de
være bevidste om, at det er noget,
man kan leve med, og som ikke behøver at begrænse én eller resultere i et dårligt liv. Der er en vifte
af muligheder i livet for alle. Det er
så nemt at sige: Jeg ville egentlig
gerne, men det kan nok ikke lade
sig gøre. Hvorfor skal man sætte sig
selv begrænsninger? n
Læs evt. mere om HSP hos
Foreningen for ATAKSI / HSP
http://www.sca-hsp.dk
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HJEMMESIDE

Af Mads Stampe

Ny hjemmeside er et opgør med
fortiden og et kig ind i fremtiden
Dansk Handicap Forbund har fået ny hjemmeside,
hvor fx firmaer og private kan sponsorere forbundets arbejde

D

EN FØRSTE JUNI blev designet på hjemmesiden
ændret, og medlemmer og andre interesserede
kunne gå på opdagelse i den nye struktur på
danskhandicapforbund.dk.
Det nye design har medført ændringer, menustrukturerne er fx anderledes, men det betyder ikke, at
informationerne er ændret. I det omfang det har været
muligt, er informationerne fra den gamle hjemmeside
taget med over på den nye, men på nogle områder er
tingene ikke som før.
”Der var brug for en oprydning. Den gamle hjemmeside bar præg af knopskydninger, og vi var ved at miste
overblikket over, hvad der lå på den. Det skal vi prøve
at undgå på den nye hjemmeside, og derfor har vi skåret helt ind til benet til at begynde med, og så må vi se,
hvor vi ender i forhold til de informationer, vi lægger
ud,” forklarer landsformand Susanne Olsen.

Danskhandicapforbuind.dk har fået nyt design, og det betyder ændrede
retningslinjer for dele af hjemmesiden.

Ændring af lokalsiderne
En af ændringerne er, at de lokale hjemmesider, som lå
som en del af danskhandicapforbund.dk. ikke genopstår, da de var for varierende i deres udtryk.
”Vi ønsker et ensartet udtryk på den nye hjemmeside.
Det betyder meget for forbundets ansigt udadtil, at vi
er helt klar over, hvad der ligger på hjemmesiden, og
at informationerne er opdaterede. En del af de lokale
hjemmesider havde ikke været opdateret i årevis,” konstaterer landsformanden, som dog understreger, at lokalafdelinger naturligvis kan oprette egne hjemmesider
med egne hjemmesideadresser.
Det har nogle lokalafdelinger allerede gjort, og til de
medlemmer, der ønsker inspiration, henvises fx til lokalafdelingerne Himmerland og Aabenraa.

Slut med links og gratis reklame
Som et led i beslutningen om den nye hjemmeside, er
der udarbejdet en ny politik for, hvad Dansk Handicap
Forbund linker til. Medlemmer og andre vil ikke kunne
finde links til fx rejsearrangører, taxaselskaber, udlejningsfirmaer og andet. Det kræver for meget at holde
styr på, og vi risikerer at blåstemple virksomheder, som
ikke fortjener det, lyder meldingen.
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”Oprydningen har medført et opgør med den linksamling, som hjemmesiden havde tidligere. I nogle tilfælde
var linksene døde, eller firmaerne, der lå bag linksene,
havde ændret sig, så de ikke længere tilbød det, vi troede, da vi henviste til dem,” siger landsformanden.
Hun opfordrer dog medlemmer til fortsat at e-maile
og ringe med gode tips, så hovedkontoret er opdaterede med viden og kan give gode svar, når medlemmer
og andre ringer for at få gode råd. Desuden vil der blive
lagt kræfter i at tage kontakt til virksomheder for at
høre, om de kunne være interesserede i at sponsere
forbundet mod en plads på hjemmesiden.
”Denne nye politik med sponsorater skulle gerne resultere i, at vi undgår døde links, og at virksomhederne
afviger markant fra det, som vi oprindeligt troede. Samtidig kan det give en økonomisk gevinst for forbundet
og det arbejde, vi udfører, og det er jeg godt tilfreds
med,” konstaterer Susanne Olsen.
Læs om sponsorater for både virksomheder og privatpersoner: http://danskhandicapforbund.dk/da/sponsor/
Har du kommentarer til hjemmesiden, så kontakt
kommunikationsmedarbejder Mads Stampe, som har
ansvaret for hjemmesiden: mads@dhf-net.dk. n

JENS BOUETS KLUMME

STRANDEN GÅR STORE FORANDRINGER I MØDE
Vores dejlige Strand i Charlottenlund står overfor store forandringer. Som mange ved, forsøgte Gentofte Kommune at påbyde
os for egen regning at etablere
kystsikring på vores matrikel i
Charlottenlund. Et påbud uden
hold i juraen og det blev derfor
afvist af Dansk Handicap Forbund. Vi er glade for, at vi
ikke endte som ”løftestang” for Gentofte Kommunes
forsøg på at tromle lodsejere til for helt egen regning
at etablere kystsikring til gavn for kommunen, kommunens beboere og egne værdier.
Når det er sagt, vil vi naturligvis gerne sikre egne
værdier og bidrage til at gøre vores naboer trygge. Vi
har derfor ansøgt A. P. Møller og Hustru Chastine Mckinney Møllers Fond til almene formaal om midler til
en opgradering af ”Strandens” udvendige arealer.
Det er mig en stor glæde, at kunne meddele, at A. P.
Møller Fonden har bevilliget os et større pengebeløb,
så vi kan gøre ”Stranden” til et moderne værested med
en målbar tilgængelighed i topklasse. A. P. Møller fon-

den har bekostet udarbejdelsen af et skitseforslag fra
Landskabsarkitektfirmaet Kragh & Berglund efter en
meget konstruktiv dialog med en nedsat brugergruppe
af personer med bevægelseshandicap, støttet af Dansk
Handicap Forbunds ledelse og en repræsentant fra A. P.
Møller Fonden.
Selve skitsen og planen for området er intet mindre
end fantastisk, og den sikrer ”Strandens” brugere et
værested af høj, høj kvalitet. Samtidigt tager selve skitsen højde for eventuelle fremtidige forhøjede vandstande og storme, så vores egen bygning og naboerne
beskyttes i videst muligt omfang. Da vi skal igennem
en hel del planlægning og myndighedsgodkendelse,
men ikke ønsker at ødelægge mulighederne for at
benytte ”Stranden” i højsæsonen, startes selve ombygningen af terrænet først i september 2016. Indtil da vil
der dog være besøgende fra diverse byggesagkyndige
etc. på området, så endelige tegninger og projekteringer kan komme på plads.
Jens Bouet, direktør i
Dansk Handicap Forbund

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

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

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

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

• Ansvar

• Fleksibilitet

• Respekt

• Mere

• Omsorg
end 10 års erfaring

• Kvalitet

• Livskvalitet

• Stabilitet

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

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

E-MAIL

Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00
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DET SKER I DHF
September 2015

FIND DHF PÅ NETTET: www.danskhandicapforbund.dk
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du
på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

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

dhf@dhf-net.dk

Landsformand:

susanne@dhf-net.dk

Medlemsservice

dhf@dhf-net.dk

Politisk konsulent:

konsulent@dhf-net.dk

Rådgivning:

social@dhf-net.dk

Handicap-nyt:

bente@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder:

mads@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet:

uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

info@ryk.dk

▼

Amputationskredsen:

ak@dhf-net.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

ASSENS
Tirsdag den 29. september kl. 19.00: Foredrag v/ Povl
Lundsgaard. Mere information om foredraget i Handicap
Posten.
Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00: Pårørendekoordinator
i Assens Kommune Helle Skov Iversen fortæller om, hvad
hun kan hjælpe med. Øl, vand, kaffe og brød sælges til lave
priser.
Tirsdag den 24. november kl. 19.00: Juledekorationer.
Der vil være ler og gran til alle. Du skal selv medbringe lys,
og det du vil lave din dekoration på. Øl, vand, kaffe og brød
sælges til lave priser.
Tirsdag den 8. december kl. 18.00: Julefrokost med banko.
Maden leveres af Menu i Aarup. Pris kr. 110. Bindende tilmelding senest den 1.12 til Lena Boesen, tlf. 21 64 79 25.
Alle arrangementer foregår på Stadionvej 10 i Assens med
mindre andet er nævnt.

BORNHOLM
Lørdag den 19. september kl. 12.30-16.30 i Sagahuset i
Rønne: Høstfest. To retter mad, kaffe og lotteri. Musik ved
Thomas Nyboe. Pris kr. 110. Tilladt at tage en gæst med.

Tilmelding senest den 16.9.
Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04/20 41
43 04.

ESBJERG
Lørdag den 10. oktober kl. 11.00 og kl. 18.00 i Egehuset,
Egelunden 2 i Esbjerg. Vi fejrer DHF’s 90 års jubilæum.
Først paneldebat om den aktuelle handicappolitik, derefter
er afdelingen vært ved et traktement og hyggesnak.
Kl. 18.00 fest, musik v/ Erland Thomsen, god mad og amerikansk lotteri. Menu: Oksesteg med tilbehør, æblekage,
kaffe og småkager til dessert. Pris kr. 100. Drikkevarer kan
købes. Tilmelding senest den 1.10 til Connie Kristensen, tlf.
27 58 91 47 eller e-mail: kristensenconnie@live.dk, eller til
Benny Christiansen, tlf. 53 56 13 65.

FREDERIKSHAVN/ SÆBY
Torsdage den 1. og 15. oktober og 15. og 19. november:
Bankospil.
Fredag den 6. november kl. 18.00: Grønlangkålsfest.
Menu: Sild med karrysalat, grønlangkål eller hvidkål med
hamburgerryg, medister og flæsk samt risalamande, kaffe
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og småkager. Pris kr. 100 for medlemmer, kr. 125 for andre.
Sidste tilmelding den 26.9 til Jensy, tlf. 20 62 93 00 eller
Inger, tlf. 51 57 06 38.

FURESØ/ALLERØD/BALLERUP/
HØRSHOLM/RUDERSDAL
Onsdag den 4. november kl. 19.00-21.30 i Glassalen, Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1 i Birkerød: Temaaften om
handicaphistorisk perspektiv i anledning af DHF’s 90 års
jubilæum. Oplægsholdere: Birgit Kirkebæk, fhv. lektor, professor, dr. Pæd. v/ Danmarks Pædagogiske Universitet; Inge
Storgaard Bonfils, adjunkt, ph.d., cand.scient.pol. og underviser på Institut for Socialt Arbejde v/ Professionshøjskolen
Metropol; Susanne Olsen, landsformand, Dansk Handicap
Forbund. Arrangementet er åbent for alle. Spørgsmål til
arrangementet rettes til Marianne Rosenvold, tlf. 44 95 57
20, e-mail: rosenvild@mail.tele.dk.

GRENÅ
Tirsdage den 6. og 20. oktober og 3. og 17. november samt
1. december kl. 13.30 i Posthaven: Håndarbejdsmøde.
1. december er juleafslutning.
Torsdag den 22. oktober kl. 18.30: Underholdning.
Tilmelding senest den. 13.10.
Lørdag den 31. oktober og søndag den 1. november kl.
14.00-17.00 på Ungdomsskolen: Den store årlige basar.
Håndarbejdstombola med flotte gevinster, fiskedam og
kaffebord m/ boller, kringle og lagkage. Den 1.11 kl. 15.00
vil der være underholdning. Husk tilmelding til bus.
Den kører både lørdag og søndag.
Torsdag den 26. november kl. 18.30 i Posthaven:
Andespil. Tilmelding senest den 17.11.
Alle tilmeldinger skal ske til Karen, tlf. 23 60 33 56.

HIMMERLAND
Onsdag den 21. oktober kl. 18.30 i Skalhuse 31 i Nibe:
Medlemsaften med kørestolsproducent Wolturnus. Tilmelding senest den 16.10 til Bodil Holm, tlf. 50 91 90 05.

HOLBÆK
Torsdag den 1. december kl. 18.00-22.00 i Vommevad Forsamlingshus: Juletræsfest. Pris kr. 250. Dækker julemiddag,
lotteri, sang og musik. Drikkevarer købes for egen regning.
Tilmelding senest den 28.11 til Grete, tlf. 59 43 49 24, email: gretesonberg@webspeed.dk eller til Henny, tlf. 23 98
93 09, e-mail: hennycamilla@icloud.com.

KOLDING
Mandag den 21. september kl. 19.30-21.30 i Brændkjærskirkens sidehus, Agtrupvej 114, 6000 Kolding:
Spille-/banko-/ideaften. Der serveres kaffe, te og brød.
Pris kr. 25. Nødvendig tilmelding senest den 1.9 til Birthe,
tlf. 23 32 72 33, mail: rasmine7@stofanet.dk.
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Søndag den 11. oktober kl. 14.30 på Den Gamle Kro,
Slotsgade 6, 6300 Gråsten: Sønderjysk kaffebord med 29
slags kager. Pris kr. 100. Bindende tilmelding senest den
20.9 til Gudrun, tlf. 29 78 12 76, mail: gudrunbudde@
pc.dk. Opsamlingssted i Kolding og tidspunkt oplyses ved
tilmelding.

KORSØR-SKÆLSKØR
Søndag den 4. oktober kl. 10.00-18.00: Løvfaldstur til
Bromølle Kro med liftbus. Pris kr. 450 for medlemmer, kr.
550 for gæster. Prisen dækker to retters menu samt kaffe
og lagkage. Afgang kl. 10.00: Parkallé v/ postkassen. Kl.
10.15: Rådmandscentret, Skælskør. Kl. 10.30: Møllebakken,
Boeslunde. Kl. 10.45: Qvistgårdsvej 4, Korsør. Kl. 11.00: Teglværkscentret, Korsør. Tilmelding nødvendig senest den 26.9.
Mandag den 2. november kl. 18.00-21.30 i Aktivitetscentret, Teglværksparken 50, Korsør: Medlemsaften. Pris kr. 90
for mad og kaffe med æblekage. Mulighed for at købe øl,
vand og vin. Evt. transport til og fra Teglværksparken kr. 60.
Mulighed for at købe lotteri. Tilmeldinger nødvendig senest
den 25.10.
Tilmeldinger skal ske til Kirsten, tlf. 58 19 60 79 eller
Irene, tlf. 20 96 27 69.

MIDDELFART
Onsdag den 23. september kl. 18.30-21.30 på Fænøsund
Plejecenter, Vestre Hougvej 70 i Middelfart: Foredrag med
Niels Ole Frederiksen om at vokse op i et tugthus. Arrangementet starter med et par stykker smørrebrød og senere
kaffe. Pris kr. 100. Tilmelding var den 16.9.
Onsdag den 21. oktober kl. 18.00-21.30 i Fredericia
Idrætscenter, Vestre Ringvej 100 i Fredericia: Bøf og
bowling. Pris kr. 150. Tilmelding senest den 14.10.
Alle tilmeldinger skal ske til Ejnar Thomsen,
tlf. 23 37 67 06, mail: Ejnar2009@live.dk.

MØN
Torsdag den 1. oktober kl. 13.30-16.00: Underholdning.
Pris kr. 75 for medlemmer. Gæster kr. 125. Sidste bindende
tilmelding den 22.9 kl. 12.00.
Torsdag den 5. november kl. 12.30-16.00: Andesteg.
Pris for medlemmer kr. 225. Gæster kr. 275.
Sidste bindende tilmelding den 26.10 kl. 12.00.
Tilmelding til Svend, tlf. 21 22 20 55, eller Jytte, tlf. 40 35
11 02, eller Birgit, tlf. 51 95 56 32.

ODSHERRED
Tirsdag den 22. september kl. 16.00-20.00, Højby Sø, Ellingebjergvej 1, Højby: Transportens ABC. Få viden om bl.a.
handicapbiler og forskellige andre typer kørselsordninger.
Mulighed for at stille spørgsmål og komme i dialog. Oplæg
/v Per Nielsen, Langhøj Auto; Bitten Munck Larholm, K-G-F
Forsikring; Johnny Møller, Falck; og Ole Rasmusen, MOVIA.
Pris kr. 100. Dækker smørrebrød og kaffe/te. Drikkevarer
for egen regning. Alle er velkomne. (Forsættes s.24)

’Jeg har sympati for Øjenforeningens
indsats for forskning i øjensygdomme,
så jeg har betænkt foreningen
testamentarisk’
Vagn Banke Nielsen

En tanke
på eftertiden...
...kunne også gælde Øjenforeningen
– som kæmper for at bevare synet for alle
En smuk gestus med en varig
virkning for efterfølgende
generationers livskvalitet er
at skrive et testamente, hvor
et arvebeløb tilfalder Øjenforeningen.

Øjenforeningens formål er at rejse forskningsmidler for at bekæmpe øjensygdomme, der fører til svagsyn og blindhed.

derfor udarbejdet en brochure om, hvordan man giver testamentariske gaver.
Ring venligst til Øjenforeningen på
33 69 11 00 og få tilsendt brochuren –
eller benyt nedenstående kupon.

Til brug for dem, der overvejer at skrive testamente, har Øjenforeningen

Navn:
Adresse:
Postnr.:

vos_206x280.indd 2

By:

Ny Kongensgade 20

Jeg ønsker at få tilsendt brochure om testamentariske gaver
Jeg ønsker advokatbistand betalt af Øjenforeningen
Jeg ønsker at blive ringet op på tlf.:
Jeg ønsker at blive medlem af Øjenforeningen

1557 København V

Øjenforeningen er som almennyttig
forening fritaget for skat af arv

Øjenforeningen
+ + + 11077 + + +
0893 Sjælland USF B

16-10-2014 14:35:31

DET SKER I DHF
Tilmeldinger til Lena, tlf. 59 65 95 86, mail: lena.nielsen@
c.dk, eller Peter, tlf. 59 93 12 34, mail: ptl@nyka.dk.

SILKEBORG
Onsdag den 7. oktober og den 4. og 18. november kl.
19.30 på Remstruplund: Bankospil.
Onsdag den 21. oktober kl. 19.30 på Remstruplund:
Besøg af pottemageregnens Amatørforening. Pris kr. 50.
Inkluderer kaffe og franskbrød.
Søndag den 8. november kl. 12.30 på Signes Minde Kro:
Vi mødes til frokost og får en svingom. Pris kr. 150.
Tilmelding senest den 1.11 til Birtha, tlf. 61 26 54 20.
Onsdag den 2. december kl. 18.30 på Remstruplund:
Julehygge. Pris kr. 50. Tilmelding senest den 25.11 til
Birtha, tlf. 61 26 54 20.

SKAGEN
Mandage den 21. og 28. september og 5., 12., 19., og 26.
oktober samt 1., 9., 16., 23. og 29. november kl. 14.0016.30: Mandagsklub.
Torsdage den 24. september og 26. november kl. 19.3023.00: Danseaften. Til danseaftner vil der være to stk.
franskbrød med rullepølse og ost. Pris kr. 70. Tilmelding
senest tirsdagen før, tlf. 22 53 40 73 eller tlf. 20 86 45 54.
Tirsdage 1., 15. og 29. oktober og 5. og 19. november kl.
19.00-22.00: Bankospil.
Fredag den 9. oktober kl. 18.00-22.00: Hyggeaften med
spisning. Menu: Stuvet hvidkål, flæsk og medister, dessert,
kaffe og småkager. Der vil være musik. Pris kr. 70 for medlemmer. Pris kr. 150 for andre.
Tirsdag den 22. oktober kl. 14.00-16.00: Damernes Butik
fremviser sin tøjkollektion. Kage og kaffe kan købes for kr. 20.
Onsdag den 23. oktober kl. 14.00-17.00: Michael Gajhede underholder med musik og sang. Kaffe og kage serveres
kl. 15.00. Pris kr. 30.
Lørdag den 14. november kl. 10.00-16.00: Juletombola.
Søndag den 15. november kl. 10.00-15.00: Juletombola.
Tilmelding til et arrangement med spisning skal ske senest fem dage før, tlf. 22 53 40 73 eller tlf. 20 86 45 54.

SKIVE/VIBORG
Tirsdag den 6. oktober kl. 17.00: Udflugt til Tambohus kro
for at spise ål.
Vi mødes ved aktivitetscenteret, Odgaardsvej 15 i Skive,
hvor vi fylder bilerne. Vi regner med at være fremme ved
kroen kl. 18.30. Pris kr. 250 for kørsel, ål, kaffe eller te.
Tilmelding senest den 22.9 til Lis Mortensen tlf. 24 82 56 31
Tirsdag den 3. november kl. 19.00 på Aktivitetscenteret,
Odgaardsvej 15 A i Skive: Lotterispil. Vind fx en and og rødvin. Plade pris er otte kr. pr. stk. Kaffe/te og brød koster kr.
20. Gæster er velkomne. Ingen tilmelding.
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SLAGELSE/SORØ
Lørdag den 3. oktober: Løvfaldstur til Gyrstinge Skovkro.
Toretters menu. Kaffe i bussen på vej hjem. Pris kr. 195.
Bindende til- og afmelding senest den 25.9.
Mandag den 5. oktober: Banko med spisning. Alle medbringer pakke til værdi af mindst kr. 25. Bankoplader og
kvikke koster kr. 5 pr. stk. Kinesisk lotteri koster kr. 2 pr. lod.
Afdelingen giver fem gevinster. Pris kr. 45. Dækker to stk.
smørrebrød, kaffe/te og småkager. Tag gerne en ven eller
veninde med. Du må gerne spille på egne bankoplader. Bindende til- og afmelding senest den 28.9.
Mandag den 2. november: Kombineret fødselsdag og julefrokost. Musik v/Vestsjællands HarmonikaVenner. Platte,
risalamande og kaffe og te med julegodter. Der sælges
lotteri, øl, vand, vin og snaps. Pris kr. 150. Bindende til- og
afmelding senest den 26.10.
Til- og afmelding skal altid ske til Aase, tlf. 26 21 70 02,
eller Susanne, tlf. 29 33 07 35. Udførlige oplysninger om
de enkelte arrangementer kommer i medlemsbladet.
Mandag den 7. december: Julehygge. Gløgg med æbleskiver, kaffe / te samt julegodter. Der sælges øl, vand og vin
samt kinesisk lotteri. Pris kr. 35. Bindende til- / afmelding
senest den 30.11.
Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse, ved for få tilmeldte. Ligeledes forbeholder vi os ret til ændringer.
Tilmeldinger og evt. afmelding til Aase, tlf. 26 21 70 02.
Læs mere i medlemsbladet.

STEVNS - FAXE
Søndag den 18. oktober: Efterårsfest.
Onsdag den 2. december: Julehygge/bankospil.
Tilmelding skal ske til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33,
eller Inge-Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17 (efter kl.16.00),
email: ilpbstevns@gmail.com.

VESTEGNEN
Lørdag den 10. oktober kl. 14.00-20.00 i Avedøre Kirke:
Høstfest. Toretters menu og én genstand. Pris kr. 250. Tilmelding senest den 30.9.
Onsdag den 4. november kl. 18.30-22.00 i Kærbo: Mortens Banko. Pris for medlemmer kr. 30. Inkluderer kaffe/te
og brød. Bankoplader og ekstra spil skal købes. Tilmelding
senest den 28.10.
Lørdag den 5. december kl. 15.00-21.00 i Vejlebroskolens
kantine: Julebanko. Pris kr. 100 for medlemmer. Bankoplader
og ekstraspil koster kr. 15 pr. plade. Der serveres mad, risalamande og to genstande. Seneste tilmelding den 25.11.
Tilmeldinger skal ske til Axel Christensen, tlf. 23 84 01 46.

VORDINGBORG
Mandage den 21. og 28. september og 5., 12., 19., og 26.
oktober samt 2., 9., 16., 23. og 30. november kl. 18.45:
Bankospil. Dørene åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl. 18.30.

Vi sætter en ære i at behandle dig
som vi gerne selv vil behandles.
Almen tandbehandling.
Plastfyldninger, kroner, parodontosebehandling, tandblegning, alt udføres så smukt, smertefrit og skånsomt
som muligt.
En af Danmarks mest erfarne Implantat Klinikker.

Siden 1995 har vi udført disse komplicerede behandlinger dagligt. Vi forestår hele behandlingen, fra implantat
til færdig tand, og benytter kun originale implantater fra
Schweiz- ingen billige kopi produkter. Fast pris, garanti
og vedligeholdelse sikrer tryghed nu og i fremtiden.
Tandlægerne Tove Thrane og Peter Gade.

KUPON -

Læs om mange af vores patienters erfaringer

Gratis panorama røntgen* mod
fremvisning af denne annonce.

på www.forumtand.dk under ”patient udtalelser”.

“

Mine forventninger til behandlingen var at jeg skulle
slippe af med de smerter jeg dagligt havde grundet
parodontosen, og håbet om et almindeligt liv hvor jeg
skulle kunne tygge normalt. Men jeg har fået meget
mere end det. Resultatet lever mere end det op til mine
forventninger, jeg er så glad...
Læs hele Bettinas beretning på www.forumtand.dk.
* når indiceret i henhold til sundhedsstyrelsens bestemmelser.

Gratis parkering i gården, et minut til Forum metrostation. Tlf.: 38 34 42 22 Man-tor: 08.00-18.00 • Fre: 08.00-13.00

Forum Tandlæge- &
Implantatcenter
H.C. Ørsteds Vej 50 C, st.
1879 Frederiksberg C
www.forumtand.dk
mail@forumtand.dk
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ANNONCER

Otiumstol sælges

Kørestolstraktor sælges
Swiss-Trac kørestolstraktor, Swiss-Trac SWT-01 sælges
for kr. 25.000. Har du et handicap og sidder i manuel

Home Care funktionsstol, model Multi-stol 5930. Min

kørestol er en Swiss-Trac et fantastisk hjælpemiddel.

far kaldte stolen for en stol med katapultsæde. Med til

Den er perfekt til at komme ud i naturen, skoven og på

stolen følger fjernbetjening. Sæde og ryglæn kan have

ujævnt terræn. Den er i fin stand og fejler ikke noget.

forskellige stillinger. Stolen er med blåt betræk på

Nypris ca. kr. 73.000. Der medfølger original oplader.

sæde og ryg. Nypris kr. 30.000 (købt juni 2013), sælges

Kontakt Claus Barnkob, tlf. 51 38 85 40.

for kr. 18.000. Kontakt Helle Munk, tlf. 20 74 49 47.

Molift Smart sælges

Handicapegnet hus
i Humlebæk sælges

Personløfteren Molift Smart er sammenklappelig og

Kørestol er ingen hindring for at bo skønt. Thomas er

transportabel. Til personløfteren hører et overtræk.

flyttet hjemmefra, og nu skal vores dejlige, handicap-

Sælges komplet med lader, batteri og Molift Easy

egnede bolig i Humlebæk sælges. Huset ligger direkte

Hejlsejl. Bruges ikke på grund af dødsfald. Nypris kr.

til privat sø, tæt ved Nivå Havn og med udsigt over

21.500. Sælges for kr. 9.000. Faktura haves. Henven-

Øresund. Huset er en perfekt ramme for mange vidun-

delse til Inga Roepstorff, tlf. 27 14 06 56.

derlige oplevelser, uanset om man sidder i kørestol eller ej. Huset er bl.a. udstyret med Cama trappelift ved

Handicapsæde
og evt. inkl. bil sælges
Det svenske Turny Evo handicapsæde til forsædepas-

indgang og forberedt til loftlift i bad og soveværelse.
For yderligere information bedes I kontakte Anders
Larsen, Danbolig i Hørsholm på anders.larsen@danbolig.dk eller Hellebeckmann1@gmail.com.

sager. Drejer ud og kører ned, så det er let at stå af
eller at koble sædet på understellet Carony. Sædet kan
monteres i en række biltyper som fx Ford Kuga, Toyota
Raw4, Ford Galaxy, VW Touran m.fl. Sædet sælges for
kr. 43.000. Nypris kr. 87.670. Brugt max. 45 gange.
Bilen, hvori sædet er monteret, kan indgå i handelen,
hvis det ønskes. Sølvmetal Ford Galaxy Ghia 2,0 SCTi
203 aut. 5 dørs, 7 (5+2) sæder. Indregistreret 2010,
kørt 40.000 km. Nysynet, næsten nye dæk og vinterhjul. Pris kr. 272.000. Nypris kr. 557.250. Kontakt mig
på telefon: 51 22 25 96 eller
e-mail: jansen@post10.tele.dk og hør nærmere.

Trehjulet el-cykel sælges
Cyklen er af mærket T-Bike Midi fra firmaet Hoening.
Cyklen har fem gear samt håndbremse og fodbremse.
Der medfølger 16,8V/8Ah NiMH batteri med en levetid
på ca. 300 opladninger. Den kan køre ca. 30 km. på en
opladning. Cyklen er kun lidt brugt. Nu stærkt nedsat:
kr. 10.000. (Nypris kr. 33.000). Kontakt Birgit Lysbjerg,
Århus, tlf. 50 58 74 24 for at høre mere.
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NYT FRA AMPUTATIONSKREDSEN (AK):

Vil du være AKs kontaktperson?
Vil du være kontaktperson for nyamputerede og andre, der har brug for en snak, og/eller har du ideer til,
hvad en kontaktperson gerne skal kunne byde på?
Vi arbejder på at holde et kursus næste forår, og vi
har selvfølgelig gjort os nogle tanker om, hvad kurset
skal indeholde, men vi vil rigtig gerne have dine input
med i vores overvejelser og endelige planlægning.
Skriv et par linjer om dig selv og send det til Solveig
pr. e-mail: sol1920@gmail.com, eller pr. brev til: Solveig Hansen, Engvej 9, 8560 Kolind.

Invitation til medlemsmøde
Fredag den 30. oktober-søndag den 1. november kl.
14.00 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge
Boulevard 2, 2630 Taastrup: Rundvisning for interesserede. Derefter vil der være samkørsel til Kalundborg. Mulighed for at køre direkte til Kalundborg, hvor
Karin og Anja tager imod. Nærmere oplysning om aktiviteter og foredrag i løbet af weekenden ved tilmelding. Vi skal bo på Danhostel Kalundborg, Sportsvej
5, 4400 Kalundborg. Medlemspris kr. 300, hjælper er
gratis. Prisen dækker fuld forplejning. Drikkevarer for
egen regning. Alle værelser er dobbeltværelser.
Tilmelding senest d. 14/10 til Palle, tlf. 40 14 52 28,
e mail: palletoft@hansen.dk.

”

Moby Dick

strømper
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TEMADAG:

Fra førtidspension til folkepension”

Hvad sker der for førtidspensionister på såvel den gamle som den nye pensionsordning?

Tid: Mandag 26. oktober 2015 kl. 12.00 – 16.00
Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Hvordan vil din situation se ud, og hvad skal du være
opmærksom på?

Hermed inviteres alle medlemmer i de to regioner til
frokost, oplæg og debat om overgangen fra førtidspension til folkepension samt rundvisning i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup.

Kan jeg blive i min bolig?
Har jeg råd til at beholde bilen?
Kan jeg beholde min hjælpeordning eller ledsageordning?

Dagens program
Kl. 12.00: En let frokost

Hvad kan jeg søge til af ekstra udgifter i forbindelse
med mit handicap?

Kl. 13.00: Oplæg v/politisk konsulent Jeppe S. Kerckhoffs med tid til spørgsmål og debat

Og til sidst:
Hvad gør DHF for at påvirke de politiske
beslutningstagere i positiv retning?

Kl. 14.30: Rundvisning v/landsformand Susanne Olsen
Kl. 15.30: Kaffe, te og kage

Seneste tilmelding 5. oktober, af hensyn til traktement,
på e-mail eller telefon til:

Kl. 16.00: Farvel og tak for i dag
Svær overgang rejser mange spørgsmål
Overgangen fra førtidspension til folkepension kan
komme bag på de fleste. Indkomsten går ned, da en stor
del af de ydelser, vi hidtil har modtaget, tages fra os.

Anni Kvisgård på e-mail: annikvisgard@gmail.com
– telefon: 56 65 84 35
Zita Naalstrøm på e-mail: zita.naal@gmail.com
– telefon: 23 11 30 76

Jeppe S. Kerckhoffs, politisk konsulent i DHF vil holde
et oplæg om udfordringer og hvad man skal være opmærksom på.

Temadagen er gratis for deltagerne, men kørslen må I
selv sørge for.

✁
Kontingent 2015
Enlige
Ægtepar/Samboende

SÅDAN MELDER DU DIG IND

INDMELDINGSKORT

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

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

Gå på hjemmesiden

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

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

Navn:
Adresse:

Ring til os

Postnr./By

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

Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

✁

(underskrift af det nye medlem)

310 kr.
465 kr.

3
SMAGOGBEHAG •
M A J - J U N I 2 015

MAJ-JUNI 2015 • PRIS DKK
74,95

PRI S DKK 74,95
SEP TEMBER 2015 •

5
V I N

•

F O R K Æ L
E L S E

• S E P T E MB E R 2 015

I DETTE NUMMER:
ANMELDELSER AF

422,-

Pris 74,95 kr.

07.05.15 – 24.06.15

faergen.dk/samsoe
UBD

RETURUGE 26

Aller_omslag.indd

1

•

Plus
V I N

•

Æ

S

E R E V E

N

INE
47 ANMELDTE V

VINE

SelinMeyers
KEND DIN OST

VINANMELDELSER

KLASSISK AFTEN PÅ

SØLLERØD KRO
BRIAN MAR
K HANSEN
JEPPE FOL
DAG ER
MARK LUN
DGAARD

SIRLIGHEDENS MESTER SØREN SELIN FRA
– NU MED TO GULDSTJERNER– VIL LAVE A.O.C.
DER HVILER I SIG SELV MAD

SVING DØREN | TALEN
TET FRA AAGAA RD KRO
| RØREG REJ | NYT &
NYTTI GT | APERI TIF
FRANC AISE | RIESL ING

RØGSKOLE

KEEP COOL

NYE REJSE

Virksomheden er solgt.
Nu flytter Claus Meyer til USA.
Målet er som altid, at det skal give
mening, og at det handler om mad

21/04/15
22/04/15 14.44
09.15

OG LAV ISEN SELV

estival d. 22.-23.
ke råvarer fejret
oder, aktiviteter
m, se og smag,
r og producenter
frem for festiva-

T

10 TRIN NED
STENTØJSGREJ

STOR

FÅ TJEK PÅ RØGEN I DIN WHISKY

mer af friske
Derfor går øen
n “Danmarks

RAN

F O R K Æ L E L S E

65

VODKA

GUIDE

BE T T E O G RESTAU

L

Bil + 5 personer
kalundborg-Samsø
BiLLigBiLLeT t/r fra

G A S T R O N O M I

JAPANSKE STEAKKNIVE
FRA YAXELL

PINOT NO
IR
BLIVER S
TOR
I ALSACE

PÅ BA

NTER

ØL

FORÅR M
ED
AS PA RG E
S

MED

L E L S E
F O R K Æ

SACE

R E S TA U R A

omi og
varer
KÆMPE T
EMA
OM BORN
HOLM:
SOLSKIN
OG
GASTRON
OMI

JULI-AUGUST 2015 • PRIS DKK 74,95

•

L'AL

S M A G O G B E H A G • J U L I - A U G U S T 2 015

3
29
v in d
14
61

TAG

4

V I N

•

O N O M I
G A S T R

S

•

T

G A S T R O
N O M I

SMAGOGBEHAG

n

LAMBRUSCO

Færgen sejler til tid med familien, lang
weekend og Bornholm, til smuk natur,
strand og Fanø, til skov, saltvand og
Samsø, til hyggelige byer og Als og til
madkurv, udflugter og Langeland. Tag
Færgen. Den er i havn om få minutter.

– LANGT BEDRE END SIT RYGTE

STE. MICHELLE

KVALITET MED VOKSEVÆRK
Pris 74,95 kr.

25.06.15 - 26.08.15

faergen.dk/samsoe
UBD

RETURUGE 35

BARCELONAS TAPAS
FRA EGEN HAVE
TIL BORD
RESTAURANTER
SERVERER HJEMMEAVL

ANMELDELSER AF TALLER, NIMB TERRASSE TIVOLI OG SØNDERHO KRO | SVINGDØREN | TALENTET FRA STRANGAS

ag
h
e
b
g
o
smag ptrækker

ole pro
i
u
g
a
L
+

09/06/15
10/06/15 15.56
12.57

Aller_omslag.indd 1

Pris 74,95 kr.

.15
27.08.15 - 30.09

RETURUGE

UBD

R.
O 39 K
+ PORT

13
11/08/15 13.

40

dd 1

Aller_omslag.in

lag.indd 1

B 05 2015_oms

– BESTILLING –
Ring til telefon 70 25 45 40 – eller skriv til abonnement@smag-behag.dk
146871 annoncer.indd 2

03/09/15 13.32

HANDICAP NYT 4 - 2015 • 29

UNIVERSET

Af Arne Lykke Larsen Foto: Scanpix

Banebrydende
viden om
universets
sorte huller
Fysikeren Stephen Hawking er både kendt som nobelprismodtager og kørestolsbruger på
grund af sygdommen ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose). Hans forskning bidrager til vores
fælles forståelse af universet

I

ÅRET, HVOR DEN Oscarvindende
film, ”Teorien om Alting” om Stephen Hawkings liv, går sin sejrsgang overalt i verden, kan det
være nyttigt at genkalde Stephen
Hawkings væsentligste bidrag til
fysikken og kosmologien.
Stephen Hawking begyndte at
publicere videnskabelige artikler i
1965, samtidig med at han færdiggjorde sin Ph.d. afhandling. De første fem år handlede artiklerne om
sorte huller og om singulariteter i
både sorte huller og i kosmologien.
Singulariteter er punkter i fysikken,
som har uendelig massetæthed,
uendelig krumning, uendelig ladningstæthed osv. I 1960’erne vidste man ikke, om singulariteter var
en fysisk realitet, eller om det bare
var matematiske finurligheder, som
fysikken på en eller anden måde
ville undgå.
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Ofte citeret og
modtager af priser
Stephen Hawking var meget inspireret af den matematiske fysiker Roger Penrose, der tidligere
havde vist, at singulariteter findes
i centrum af sorte huller. Stephen
Hawking blev virkelig kendt i 1970,
da han sammen med Roger Penrose viste, at singulariteter kan opstå
i kosmologien, og at der kan være
en begrundelse for rum og tid; et
Big Bang! (1)
En artikel, der i dag, har mere
end 500 citationer i videnskabelige
tidsskrifter, som ingen almindelig
fysiker nogensinde kan forvente
at få. Stephen Hawking har fået
utallige priser overalt i verden og
flere af dem sammen med Roger
Penrose.
Et Big Bang, der næppe holder i
de mere moderne superstrengteorier (2), hvor man ofte taler om før

Big Bang, og hvor man har løsninger for universet, der har eksisteret
altid. Til gengæld gælder Roger
Penroses resultat for singulariteter
i centrum af sorte huller stadig i
de moderne superstrengteorier.
I begyndelsen af halvfemserne
troede man at superstrengteorierne ville annullere singulariteter i
centrum af sorte huller, men snart
fandt man masser af sorte huller i
superstrengteorierne, og de havde
de samme singulariteter som i
Einsteins generelle relativitetsteori
fra 1916, der omhandler tyngdekraften.

Varmestråling i sorte huller
I begyndelsen af 1970erne arbejdede Stephen Hawking på mekanikken af sorte huller, specielt
termodynamikken af sorte huller,
idet han havde en formodning om,
at sorte huller kunne udsende var-

mestråling ligesom ethvert andet
legeme, der har en temperatur.
Indenfor den klassiske fysik kan et
sort hul kun vokse, idet selv en lyspartikel, der udsendes fra det sorte
hul med lysets hastighed, vil blive
trukket tilbage til det sorte hul.
Men Stephen Hawking brugte
kvantefysikken (3), hvor der gælder
andre love, og en partikel fx kan
tunnelere igennem en højere potential barriere. Arbejdet kulminerede i 1975, hvor Stephen Hawking
publicerede artiklen "Particle
Creation by Black Holes", hvor han
viste, at sorte huller kan udsende
varme stråling, fordampe og helt
forsvinde til sidst.
Denne opdagelse og artikel blev
Stephen Hawking virkelig verdensberømt for. Opdagelsen kaldes
populært for "Hawking Stråling",
der strømmer ud af sorte huller.
Processen er dog uendelig langsom
for normale sorte huller, så virkelige sorte huller vil snarere vokse
end forsvinde! Omvendt er processen lynhurtig for små sorte huller,
hvis de eksisterer eller kan dannes,
og de vil forsvinde i en gigantisk
eksplosion, som en megaton brintbombe eller atombombe!
Artiklen har i dag mere end 5000
citationer i videnskabelige tidsskrifter og utallige andre citationer
i bøger og aviser. I filmen ”Teorien
om Alting” siger en ung Stephen
Hawking, at han er verdensberømt
som fysiker, men desværre ikke
som rockmusiker, så han blev ikke
millionær af berømmelsen!

Galaksedannelse
I begyndelsen af 1980erne var
Stephen Hawking en af de første
fysikere, der viste, at kvantefluktuationer (4) i det oprindelige univers
kunne være ansvarlig for galaksedannelsen. Man troede jo, at universet var homogent og isotropt,
altså ens i alle retninger, men hvordan kunne man så skabe galakser,
stjerner og planeter? Universet

gennemgik en periode af inflation,
som man kalder det, efter Big Bang
eller på et eller andet tidspunkt
ifølge superstrengteorierne, hvor
universet blev langt, langt større
på meget kort tid. I netop denne
periode, kunne kvantefluktuationer
skabe store forskelle i massetætheden, som senere kunne være
ansvarlig for galaksedannelsen.

Bølgefunktionen i universet
I 1980erne publicerede Stephen
Hawking også mange artikler om
bølgefunktionen for hele universet.
Det er sådan i kvantefysikken, at
punktpartikler har bølge egenskaber, fx frekvens og bølgelængde,
og udbredelsen af punktpartikler
foregår i bølgeform. Det kan man
let lave fysikeksperimenter, der
viser. Man kan fx sende en strøm af
partikler ind mod en væg med to
huller, og resultatet viser, at partiklerne udbreder sig som en bølge.
Omvendt har bølgen også partikelegenskaber, fx masse og impuls.
Man kan simpelthen følge partikel
for partikel. Sådan er det også for
hele universet, der beskrives ved
en bølgefunktion, der både har
bølgeegenskaber og partikelegenskaber. Fra bølgefunktionen kan
man udregne egenskaber ved hele
universet, som forventningsværdier og sandsynlighedsfordelinger.
Stephen Hawking har specielt diskuteret randbetingelserne for hele
universet.

Banebrydende viden
Man kan sige, at Stephen Hawking
levede af berømmelsen i resten
af karrieren. Han fortsatte med
at publicere 3-4 videnskabelige
artikler om året. Han er for længst
gået på pension, men publicerer
såmænd stadigvæk. Han har omkring 150 publikationer i internationale fysiktidsskrifter, og han har
ca. 250 citationer pr artikel, så han
er helt i top og blandt de fysikere,
der har bidraget mest til udviklin-

gen i vores tid. Han har publiceret
videnskabelige artikler om alt fra
singulariteter i sorte huller, singulariteter i kosmologien, sorte huller,
inflation i det tidlige univers, kosmiske strenge osv. Han har seksten
publikationer, som har mere end
500 citationer i videnskabelige
tidsskrifter, den sidste fra 1983. Jeg
kunne have skrevet mere udførligt
om flere af de seksten berømte artikler, men jeg har nævnt det mest
væsentlige.
Dagligt kommer der flere videnskabelige artikler om Hawking
Stråling, nogle af dem har endda
Hawking Stråling i titlen. Stephen
Hawking har udgivet adskillige
bøger, som er blevet oversat til alverdens sprog, og han er en flittig
debattør i aviserne om alverdens
ting. Stephen Hawking er et af de
mest begavede mennesker i vores
tid. n
Arne Lykke Larsen er lektor i teoretisk højenergi fysik på Syddansk
Universitet i Odense. Han har haft
ALS i mere end femten år og kan
kun bevæge øjnene. Denne artikel
er skrevet på en øjenstyret Tobii
computer.

NOTER
(1)	Big Bang. Ifølge videnskaben blev Universet dannet for ca. 13,8 milliarder år
siden, denne skabelse kaldes for Big
Bang eller "det store brag”.
(2)	Superstrengteori er en teori, der går ud
på at forklare fysikkens love ud fra ekstremt små strenge i forskellige tilstande.
(3)	Kvantefysik. Kvantefysik eller kvantemekanik er en gren af fysikken, der beskæftiger sig med stoffers egenskaber
på atomart niveau.
(4)	Fluktationer betyder afvigelser fra det
typisk observerede eller det gennemsnitlige.
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VANFØREFONDEN

Af Bente Rødsgaard Foto: Jesper Ludvigsen

Gavmildhed bringer
glæde og gavn
Vanførefonden uddelte priser og oplyste om årets uddelinger, som mange mennesker
med handicap har nydt godt af. Ikke mindst Dansk Handicap Forbund
og støtte børnene med kommunikation med omgivelserne.

Opmuntringspris
Jens Holst modtog Vanførefondens Opmuntringspris på 25.000
kr. Jens Holst er næstformand i
Scleroseforeningen og bor i Grenå
og har i mange år sat fokus på de
vanskeligheder, mennesker i kørestole oplever. I 2009 kørte han på
ni dage fra Skagen til København
i kørestol for at sætte fokus på
tilgængelighed, og turen gav både

Glade givere og modtagere. Fra venstre ses Ole Simonsen fra Vanførefonden og modtageren af forskerprisen Jesper Dammeyer, modtager af opmuntringsprisen Jens Holst og
Pia Gjellerup formand for Vanførefonden.

V

ANFØREFONDEN HOLDT
I maj måned sit årsmøde
i Nationalmuseets festsal
og uddelte en forskerpris
og en opmuntringspris og redegjorde for årets gang i fonden.
Formanden Pia Gjellerup kunne berette, at Vanførefonden i regnskabsåret 2014 - 2015 havde bevilliget
tilskud til 53 projekter og uddelt
6.168.000 kr. Fondens uddelinger
går til mange projekter fx til ferierejser, handicapidræt, personlegater,
kunst og oplysningsprojekter samt
støtte til tilgængelighed.

Forskerpris
Jesper Dammeyer lektor. dr. med
fik Vanførefondens forskerpris på
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100.000 kr. for sin forskning i handicap og kommunikation, som har
været hans forskningsfelt siden
2005. Han har fx påvist, at børn
med motoriske vanskeligheder er
i risikogruppen for at udvikle psykisk mistrivsel, fordi deres fysiske
handicap begrænser deres evne til
at kommunikere og deltage i sociale relationer på lige vilkår med
andre. Derfor kan de risikere at udvikle psykiske problemer eller psykiatriske lidelser som angst eller
depression. Men Jesper Dammeyers forskning viser også, hvordan
personerne omkring barnet med
handicap kan forhindre, at det sker,
ved at pædagoger og lærere, som
arbejder med børnene, kan hjælpe

VANFØREFONDEN
STØTTER MANGE FORSKELLIGE INITIATIVER.
HER ER ET LILLE
UDPLUK:
Lavuk Musikfestival. Elleslettegaard Handicapridning. Projektet
”Linjer i Landskabet”, som skal blive til en ti km lang handicapegnet
sti på Bornholm. Støtte til at gøre
seks værelser på Fuglsangcentret,
som ejes af Dansk Blindesamfund,
tilgængelige for kørestolsbrugere.
Et forskningsprojekt på Syddansk
Universitet om skuldersmerter hos
brugere af manuelle kørestole.
STH- Servicehunde til handicappede. Handicappede Børns ferier,
Egmont Højskolens studieture til
udlandet.
Fonden har uddelt 947.000 kr. til
støtte til 245 personer til brug for
ferie eller nyanskaffelser.

STOR STØTTE TIL DANSK
HANDICAP FORBUND
Vanførefonden har fra maj 2014 til
juni 2015 støttet Dansk Handicap
Forbund (DHF) med 1.600.000 kr.
Pengene er bevilget til kurser, seminarer, bisidderkurser, folkemøde på
Bornholm, nordisk arbejde, og den
nye Handi App, som er under udvikling. Fonden har også støttet vores
specialkreds RYK, så den kunne deltage i det verdensomspændende
projekt ”Wings for Life World Run
2015”. Projektet har til formål at
indsamle midler til forskningen i at
kurere rygmarvsskader samt at skabe opmærksomhed og engagement
i den brede befolkning om rygmarvsskader. Det skete eksempelvis
ved projektets motionsløb i Århus.

Vanførefonden har også hjulpet
os med vores gæld i kursus- og
feriecentret Sct. Knudsborg, som vi
afdrager på, da salget ikke dækkede
fondens tilgodehavende, men det
er lykkedes at få lov til at afdrage
gælden over fem år på for os meget
fordelagtige vilkår. Dette er ganske
ekstraordinært og er en stor hjælp
til os, som bidrager til, at forbundets
økonomi stabiliseres.
Forbundet takker for Vanførefondens uvurderlige støtte, som er helt
afgørende for at vitale aktiviteter
kan realiseres.

Landsformand Susanne Olsen
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medieomtale og betød ændringer i
flere byer i form af handicapparkeringspladser og stier.
I 2012 lancerede Post Danmark
deres pakkepostautomater i hele
landet, hvor borgere kan hente
pakker uden for posthusenes åbningstid – dog ikke mennesker i kørestol. I et år (52 uger) ringede Jens
Holst hver mandag kl. 10 til Post
Danmark og påpegede, at de ikke
levede op til bygningsreglementet.
Missionen lykkedes til glæde for
mange med bevægelseshandicap
og ældre; i dag er automaterne
bygget om.
Færgerne, der sejler på Molslinien, har også forbedret forholdene
i restauranterne på de nye færger
efter hans henvendelser, og der er
også oprettet handicapservice på
Grenå Station, så kørestolsbrugere
kan komme af og på toget der, noget der tidligere ikke var muligt. n

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

Af Michael Pedersen

Vigtig bog om
kommunikations
handicap

A

LLE SOM HAR et kommunikationshandicap kender
det. Det frustrerende i ikke
at blive forstået i en konkret situation. Det er frustrerende, at
kommunikationen går langsomt, og
at man til tider undlader nuancer i
det budskab, man gerne ville sende.
Undlader dem, fordi det tager for
lang tid at få dem kommunikeret ud
og forstået.
Bogen ”Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk
perspektiv” giver et bud på, hvordan den slags situationer kan undgås. Det gør den på to måder. Dels
ved at italesætte problemerne og
dels ved at komme med en række
bud på læring og redskaber.

FAKTA OM BOGEN:
Jesper Dammeyer & Louise Bøttcher. Kommunikationshandicap i
et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Samfundslitteratur, 2015
125 sider

Meget bredt forstået
Forfatterne vælger i bogens første
to kapitler at definere, hvad kommunikation er, og hvad et kommunikationshandicap er. De vælger en
bred forståelse af begge begreber,
hvilket er relevant og spændende.
Kommunikation forstås som budskaber mellem to personer. Det
åbner op for, at kommunikation
er meget andet end det, vi siger
og skriver til hinanden. Der er en
hel værktøjskasse, som kan tages i
brug for at lette kommunikationen.
Kommunikationshandicap defineres som de barrierer, som kan
opstå mellem to personers kommunikation. Det er altså ikke bare et
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spørgsmål om tale- eller høreproblemer. Det er også et spørgsmål
om, hvorvidt et handicap medfører,
at en person har svært ved at give
udtryk for en ting, eller en person
har andre forudsætninger for at
modtage et budskab. Der er altså
både tale om fysiske, psykiske og
sociale fænomener, som kan stå i
vejen i en kommunikation. Det er
klart, at redskaberne og pædagogikken er forskellige alt efter problemstillingerne.
Bogen fastholder, at kommunikation kun kan ses i relationen
mellem to mennesker. Når det er
vigtigt, så er det fordi, at er kom-

munikationshandicap dermed ikke
kan tilskrives mangel hos den ene
person, men derimod mangel til at
overvinde de barrierer, som en persons handicap giver.
For mig som læser var det en
stærk åbenbaring, som åbner op
for, at kommunikationshandicappet
kan forstås og overvindes på andre
måder, end ved at tænke i normalkontekst. Normalt tænker vi: ”Hvis
du har et talehandicap, må du lære
at tale bedre.” Men det kan være,
at det er helt andre redskaber end
at tale bedre, der kan lette kommunikationen.

Temainddelte redskaber
Resten af bogens kapitler tager så
forskellige kommunikationshandicap op. Kapitlerne starter med at
give et bud på, hvilke typer handicap, som kapitlet er relevant for.
Derefter giver forfatterne en beskrivelse af problemerne ved netop
det kommunikationshandicap. Beskrivelserne ledsages af cases om
virkelighedens situationer. Endelig
giver forfatterne et bud på, hvordan man kan arbejde pædagogisk
og psykologisk med problemet.
Nogle af kapitlerne giver bud på
undervisningsforløb eller behandlingsforløb, som kan være med til
at mindske kommunikationshandicappet. Andre gange handler det
om redskaber og hjælpemidler.
Som læser oplever jeg to forfattere, som brænder for området, og

som ved, hvad de taler om. Som
nævnt tidligere indledes hvert kapitel med at definere, hvilke typer
handicap kapitlet er relevant for.
Derfor kan man vælge at bruge bogen som opslagsbog og altså kun
læse de kapitler, der er relevant
for ens område. Det er bestemt en
af bogens styrker, også selvom jeg
varmt kan anbefale at læse hele
bogen, hvis man gerne vil vide
mere om kommunikationshandicap
generelt.

Et godt værktøj
De to forfattere, Jesper Dammeyer
og Louise Bøttcher, har med bogen
givet et godt værktøj til professionelle, forældre og andre, som
arbejder med mennesker med
kommunikationshandicap. Som
person med kommunikationshan-

dicap kan man finde forklaringer i
bogen, som pludselig kan give en
”aha”-oplevelse. Så selvom bogens
sprog er på et højt fagligt niveau,
så henvender den sig til en bred
gruppe læsere.
Skal jeg komme med en lille kritik af bogen, så mangler jeg nogle
steder refleksioner over, hvordan
kommunikationsredskaberne kan
række ud over relationen mellem
personer med kommunikationshandicap og professionelle og førstnævntes forældre. Afhjælpningen
af et kommunikationshandicap
skulle gerne betyde, at man kan
indgå i større fællesskaber.
Alt i alt en god bog om kommunikationshandicap, som er værd at
læse og god at få forstand af. n

HANDICAP NYT 4 - 2015 • 35

FANØ

Tekst og foto af Nana Rytter Nielsen

Sælerne ligger ofte i hundredevis og slikker
sol og slapper af på sandbankerne.

Fanø – en handicapvenlig
vesterhavsperle
Fanø er kendt for smuk natur, sæler, østers
og de lokales venlighed, men hvad færre
måske ved er, at øens turistaktører har
fokus på gæster med handicap

N

ÅR DET KOMMER til naturoplevelser, erfarer
mange kørestolsbrugere, at de ikke kan være
med. Men sådan er det ikke på Fanø, som har
øget fokus på gangbesværede, hvilket gør øen
til en lille perle for mennesker med handicap. Det erfarede jeg for nylig, da jeg var med på en tur til øen som
handicaphjælper for Lennart Nielsen, som har muskelsvind og sidder i elkørestol.

At komme til den smukke ø
Vejen til den lille ø går via FanøFærgen, turen tager 12
minutter. Man kan vælge at blive siddende i sin bil, eller køre om bord via en rampe, der snor sig fra land til
dækket på færgen.
Rederiet Færgen gør meget for at hjælpe alle til at få
den bedst mulige rejseoplevelse. Hvis man ringer 48
timer forud for sin rejse, kan man bestille gratis hjælp.
Færgen stiller mandskab til rådighed både på havnen
og på færgen, og en ledsager rejser gratis ved visning
af ledsagerkort.

Unikke oplevelser i Vadehavet
Fanø byder på helt unikke oplevelser for kørestols36 • HANDICAP NYT 4 - 2015

brugere. Sæl- og østerssafari er bare to af dem. Fanøs
turistorganisation Visit Fanø har investeret i terrænkørestole, også kaldet ’ballonhjul’, som gør det muligt for
mennesker med handicap at komme med på tur langt
ud i Vadehavet.
Direktør i Visit Fanø Poul Therkelsen fortæller:
”Vi har et ønske om, at Fanøs flotte natur skal være
tilgængelig for alle. Derfor har vi valgt, at ballonhjulene kan benyttes gratis af alle med handicap, der
besøger øen. Det kræver et glidebræt og to stærke
mænd eller en lift at få personen over i stolen, men da
safarierne er meget populære, er der altid nogen, der
kan give en hånd med,” siger han og tilføjer, at de terrængående kørestole kan lånes af både Visit Fanø og
Fanø Sport & Event.
Derudover har Færgen sponseret to trailere, som
mennesker med handicap kan låne gratis til at sætte
bag på deres egne biler og på den måde tage ballonhjulsstolene med rundt på hele Fanø.

Blandt hundredvis af sæler
På Fanø kan man komme på sæl- og østerssafari. Det
prøvede vi. Jesper Voss fra Fanø Sport & Event tilbyder
udflugterne og tager turisterne sikkert og langt ud i
det tilbagetrukne Vadehav, hvor man kan se, at der kun
få timer forinden har været vand, og hvor tusindvis af
sandorme har efterladt små pølser af sand.
”Det sker, fordi vandet forsvinder, og så graver ormene sig ned i sandet. De filtrerer organismerne, der
lever i sandet og udskiller derefter det reneste sand

Lennart Nielsen (tv) har lånt ”ballonhjulene”, som
sagtens kan tåle vand. Han lytter til Jesper Voss.

Jesper Voss viser hvordan man åbner østers og griller dem.

via deres afføring,” forklarer Jesper Voss. Sandormeekskrementer, muslinger, sand og vandrester ses overalt
på den kilometerlange gåtur ud til det sted, hvor vi oplever mange hundrede sæler, der ligger og slikker sol.
Jesper Voss forklarer, hvordan Vadehavet fungerer
med en ca. seks timers tidevandscyklus, og om hvordan
Fanøs sydspids har rykket sig tyve kilometer tilbage
gennem de seneste tyve år. Det er tydeligt, at Jesper
Voss elsker sit arbejde, og han viser stolt sin ø frem.

Seværdig og smuk ø

Østers i overflod
Det er også Jesper Voss, der dagen efter står for østerssafari, turen går cirka to kilometer ud i Vadehavet, men
ca. 50 meter fra vandkanten begynder sandunderlaget
at blive mere ujævnt, og ved nærmere eftersyn kan
man se, at der blandt tang og sand ligger hundredevis
af østers i både store og små afskygninger. Det er et
imponerende syn.
Jesper Voss siger, at vi må tage så mange, som vi kan
spise, så længe de ikke går til spilde. Østers kan holde
sig friske i fem dage, hvis de ligger køligt, så man kan
sagtens tage lidt med hjem.
Da spandene er fyldt op med østers, går turen tilbage til stranden. Jesper Voss har et lille sted bag en
klit, hvor han har bord, grill, oste og hvidvin klar. Han
forklarer, hvordan man åbner dem med de små østersknive, han deler rundt, og så får alle lov til at smage på
en friskåbnet østers. Jesper Voss lægger de mange indfangede østers på grillen, hvor han gratinerer dem med
urtesmør og parmesanost. En helt igennem fantastisk
smagsoplevelse.
Turene, han laver, koster mellem 100 og 150 kroner
pr. voksen.

Fanø er kendt for sine lange brede strande og har som
det eneste sted i Danmark et busstoppested, der ligger midt på stranden. Fanø er også en af de eneste øer,
hvor alle køretøjer må køre på stranden, så man kan
tage sin handicapbil med næsten helt ned til vandet.
Sandet er utroligt hårdt, så selv en kørestol kan færdes
i sandet.
Der er mange ting at se på Fanø. Mellem Nordby og
Sønderho findes en skovlegeplads, der er åben og gratis for alle, og hvor der er handicaptoiletter.
Hvis man kører et lille stykke ud af Nordby, kan man
finde udkigsposten Kikkebjerget. Man kan nemt komme op i sin kørestol, da der er asfalt næsten hele vejen. Her får man et flot udsyn over det meste af Fanø.

Fanø som handicap-destination
Fanøs byer er helt unikke. Her er mange smukke, gamle
og utroligt velholdte huse og gader. Selv om der ligger
brosten i gaderne, er der lagt flade sten, så man let kan
komme rundt med kørestol. Byerne summer af liv og
specialbutikker, og mange af butikkerne har ramper eller andre løsninger, der gør det muligt for gangbesværede og kørestolsbrugere at komme ind. I Sønderho findes der handicapegnede ferieboliger fx Brinch Hjem,
som har elevationssenge, stålift med mere. Ligeledes
er der flere tilgængelige restauranter på øen.
Har man spørgsmål til handicapvenligheden på Fanø,
kan man altid kontakte Visit Fanø. n
Nana Rytter Nielsen er journalist og handicaphjælper.
Du kan læse mere om turen og se billeder på Lennart
Nielsens hjemmeside www.handimand.com
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PORTRÆT

Af Bente Rødsgaard, Jeppe Kerckhoffs & Solveig Andersen

Pas på børnene
Tænk småt – leg sikkert
Hold øje med, hvad familiens yngste putter i munden.
Det må ikke have en størrelse, så barnet risikerer
at blive kvalt i noget småt og farligt.
Sikkerhedsstyrelsen opfordrer forældre til at tjekke
småbørns legetøj og hvad de i øvrigt omgiver sig med.
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Klip og fold din
egen legetøjstester
Legetøjstesteren hjælper dig til at måle, om smådelene i dit hjem er så små, at de
er farlige for børn i alderen 0-3 år. Print-selv-testeren er vejledende og giver dig en
idé om, hvornår genstande er så små, at de er farlige for dit barn.

Sådan laver du
legetøjstesteren

A

A

1. Når du printer siden, skal
du sørge for, at din printerindstilling er sat til 100%.

LEGETØJSTESTER

2. Klip de to dele ud.

Sik.dk/legsikkert

B

3. Lim eller tape den store
del sammen som et rør.
4. Bøj flapperne og lim
bunden på røret.

Sådan tester du de
små dele

A

Put legetøjet eller andre
små dimser i testeren.

B

Dimser, der kan ligge i testeren
uden at rage op over kanten,
er farlige for dit barn.

B

Du må ikke tvinge noget ned
i testeren.
Uanset hvad du vil teste, så skal
det altid selv kunne glide ned i
testeren uden tvang.

Få viden og gode råd om sikkerhed for småbørn og forældre på www.sik.dk/legsikkert

UDDANNELSE

Af Mads Stampe

Rigide regler i
fremdriftsreformen
truer studerende
med handicap
Fremdriftsreformen, som blev aftalt mellem et bredt forlig i Folketinget, frygtes at
betyde, at studerende med handicap tvinges til at opgive studierne. Den siddende
ansvarlige minister lover at kigge på det

E

T NYT STUDIEÅR er skudt
i gang, og nye studerende
med håb og drømme for
fremtiden er startet på videregående uddannelser. Rigide regler
i den såkaldte fremdriftsreform
frygtes dog at betyde, at nogle studerende med handicap må opgive
drømmestudiet.
Siden aftalen om fremdriftsre-

formen og reform af SU-systemet
(Statens Uddannelsesstøtte) blev
indgået i 2013, er en lang række
organisationer – herunder Danske Handicaporganisationer (DH),
Sammenslutningen af Unge Med
Handicap (SUMH) og Det Centrale
Handicapråd (DCH) – fremkommet
med alvorlig kritik af den måde, reformen er skruet sammen på.

Foto: Irina Boersma.

Formand i SUMH Mads Brix
Baulund frygter, at fremdriftsreformen får konsekvenser for
studerende med handicaps færdiggørelse af studierne.
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Kridt skoene
Et af hovedbudskaberne i reformen
er, at de studerende skal hurtigere
gennem uddannelsessystemet.
Det betyder fx, at universiteterne
skal sikre, at deres studerende
bliver tilmeldt fag, der svarer til
et fuldt studieår ved obligatorisk
tilmeldelse til eksaminer. Samtidig
fratages den studerendes mulighed
for at foretage afmeldinger fra de
enkelte prøver, hvilket kan komme
til at betyde, at de kommer bagud i
studierne.
”Når man har et handicap, kan
den største udfordring være, at
man mangler tid. Det kan fx være,
at det tager lang tid at komme op
om morgenen på grund af et handicap, eller at det for nogle kræver
ekstra tid at følge undervisningen,
så de fx har behov for at studere
på nedsat tid for at nå det hele.
Fremdriftsreformen begrænser
muligheden for det,” siger formand
i SUMH Mads Brix Baulund med
henvisning til, at SU-udbetalingen
til forsinkede eller inaktive studerende stopper efter seks måneder
med ikrafttrædelse fra 1. juli 2016.
Med de nuværende regler stopper
SU-udbetalingen efter et år.
Denne problematik understreges

yderligere med et krav til universiteterne om at nedbringe den
gennemsnitlige studietid for sine
studerende. Universiteternes såkaldte færdiggørelsesbonus gøres
fra 2020 betinget af, at de formår
at bringe studietiden ned med 4,3
måneder.

Netop den regel har fået uddannelsesrådgiver på Aarhus Universitet Camilla Maj Sejr Skovhus til
tasterne. I en henvendelse til de relevante politiske ordførere skriver
hun således følgende:
”Når studerende med funktionsnedsættelser medregnes i universiteternes dimensionering, skabes
der et incitament for universiteterne til ikke at give den dispensation,
som studerende med handicap ellers kan gives. For det bliver pludselig meget dyrt for universiteterne
at have studerende indskrevet, som
fx læser på halv tid, når universiteterne pålægges at skære den gennemsnitlige studietid ned med 4,3
måneder pr. studerende.”
Camilla Maj Sejr Skovhus slutter
henvendelsen af med at konstatere, at hun har svært ved at forestille sig, at det har været hensigten at
skabe et handicapfjendtligt universitet, men at det vil blive resultatet,
hvis ikke koncepterne revideres.

Minister hører kritikken
Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) er
ikke blind for kritikken. I en mail til
Handicap-nyt skriver han således:
”Det har vist sig, at fremdriftsreformens regler fungerer uhensigtsmæssigt for en række studerende
blandt andet nogle studerende
med handicap. Derfor vil regeringen tage reformen op til revision
og indbyde de politiske partier
bag aftalen til drøftelser om den
snarest muligt,” lyder det fra mini-

Pressefoto: Kim Vadskær.

Det handicapfjendtlige
universitet

Den nye Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen vil gerne se på de udfordringer, som studerende med handicap kan have med den nye reform og dens krav.

steren, der dog understreger, at en
hurtigere gennemførelse af studierne fortsat er højt prioriteret.
”For regeringen er det vigtigt, at
de studerende generelt gennemfører deres studier tættere på normeret tid, end det er tilfældet i dag.
Men det skal i højere grad være
op til universiteterne selv, hvordan
de vil administrere deres regler, og
også hvornår de vil give dispensation fra reglerne, for eksempel til
studerende med handicap, der er
kommet i klemme, så længe den
samlede fremdrift nås,” slutter Esben Lunde Larsen i mailen.

Synd at tabe nogen
Hos SUMH er formand Mads Brix
Baulund ikke uenig i, at det kan
være udmærket at stræbe efter at
få nedsat studietiden hos de stu-

derende, men han understreger, at
det skal ske på en måde, så alle er
tilgodeset.
”Det er synd, hvis der er nogle
studerende, som bliver tabt på
grund af reformen, for det er unødvendigt. Mange studerende med
handicap på universiteterne har
måske valgt at bruge hovedet, fordi
de har svært ved at bruge kroppen,
og de har brug for større grad af
fleksibilitet i systemet,” konstaterer
han.
Dele af Fremdriftsreformen er
allerede gennemført, mens andre
dele vil blive gennemført de kommende år. På Uddannelses- og
Forskningsministeriets hjemmeside
kan du læse mere om, hvad
fremdriftsreformen indeholder, og
hvornår de forskellige dele træder i
kraft: http://bit.ly/1Tf7MUG n
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RÅDGIVNING

Af Jeppe Kerckhoffs Foto: Colourbox

Sagerne vundet!
Dansk Handicap Forbunds rådgivning hjælper medlemmerne, når deres sager med
kommuner går i hårdknude, og de ikke får den støtte og hjælp, som de har krav på.
For nylig fik et medlem sin ledsageordning bevaret, og et andet medlem fik førtidspension. Begge medlemmer havde fået afslag, der blev ændret

Ledsageordning blev reddet
Et medlem med en funktionsnedsættelse som følge af muskelsvind
havde i en årrække haft en ledsageordning til aktiviteter uden
for eget hjem. Medlemmet bruger
rollator og stok, er døv på det ene
øre og har brug for ledsagelse i
en grad, så medlemmet uden for
enhver tvivl tilhører målgruppen.
Der havde da heller aldrig været
problemer af nogen art. Ordningen
kørte tilfredsstillende med en ledsager, som medlemmet selv havde
valgt og var helt afgørende, da
medlemmet er meget aktiv i forhold til deltagelse i kulturarrangementer som fx teater og koncerter.
Men så kom udfordringerne!
Medlemmet flyttede til en anden
kommune og regnede selvfølgelig med, at ordningen problemfrit
kunne flyttes med. Men det skulle
vise sig at give en hel del problemer. Tilflytningskommunen gjorde
medlemmet opmærksom på, at
man efter en flytning skulle søge
sin ordning på ny, og da medlemmet i mellemtiden havde passeret
folkepensionsalderen, så blev der
meddelt afslag på ledsageordning
med henvisning til, at man ikke kan
bevilges ledsageordning, hvis man
er over folkepensionsalderen.
Medlemmet undrede sig og var
meget påvirket af situationen, for
afslaget ville fjerne fundamentet
under medlemmets aktive liv uden
for eget hjem. Og det forekom også
helt uforståeligt, da ledsageordningen ved en tidligere flytning helt
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problemfrit var blevet flyttet med
fra en kommune til en anden.
Med til historien hører, at det en
klar rettighed, at hvis man har fået
bevilget en ledsageordning før folkepensionsalderen og fortsat er en
del af personkredsen, så må man
beholde sin ordning.

Kommunen
ændrede afslaget
Medlemmet kontaktede os, og vi
gik med det samme ind i sagen.
Kommunen holdt fast i sin vurdering, men har her foretaget en fejlvurdering, for en løbende bevilling
på hjælp medtages automatisk, når
man flytter til en ny kommune, og
det er først senere, at kommunen

kan følge op og sikre sig, at alt omkring ordningen er, som det skal
være.
Efter nogen korrespondance frem
og tilbage endte sagen med, at
kommunen trak afslaget tilbage og
meddelte, at medlemmet naturligvis kunne tage sin ordning med sig.
Det lykkedes, uden at sagen skulle
ankes og dermed skabe lang ventetid for medlemmet. Kommunen
beklagede, at der havde været organisationsændringer i kommunen,
som yderligere havde besværliggjort sagen.
Vi er på vegne af vores medlem
meget glade for, at sagen endte
som den skulle, men samtidig giver
den anledning til eftertanke, for

sagen viser med al tydelighed, at
der i nogle tilfælde begås fejl, og i
de mange tilfælde, hvor borgeren
ikke går videre med sagerne, så kan
der være tale om, at man uretmæssigt har mistet en hjælp, som man
rent faktisk har været berettiget til.
Derfor kan vi kun anbefale, at man
ligesom medlemmet gjorde her,
vender det med forbundets rådgivning, når man får et uforståeligt
afslag fra kommunen.

Medlem fik bevilget
førtidspension
Et medlem, med en fysisk funktionsnedsættelse på baggrund af
mange års hårdt fysisk arbejde
kombineret med social angst,
havde igennem flere år forsøgt at
få bevilget førtidspension, idet der
ikke var nogen arbejdsevne tilbage.
Medlemmet havde søgt allerede i
2009, og forløbet endte efter en
ankesag med et endeligt afslag

i 2012. Det var derfor en meget
presset situation for medlemmet,
som var på kontanthjælp uden nogen chance for at komme i arbejde.
Medlemmet kontaktede forbundets rådgivning i efteråret 2014.
Når vi modtager en henvendelse
som denne, så gør vi meget ud af
at få talt situationen grundigt igennem. På baggrund af samtalerne
var det tydeligt for os, at der ikke
var en erhvervsevne tilbage, og at
sagen indeholdt flere detaljer, som
kommunen faktisk ikke kendte til.
Men det kan også være en stor
udfordring at få beskrevet sin livssituation grundigt, og måske er
man ikke selv opmærksom på de
små nuancer, som kan få betydning
for sagen.

Støttede medlemmet i
at få alt bragt frem
Vi gik ind i sagen og støttede aktivt
medlemmet i at få formidlet nogle

vigtige pointer, som ikke havde
været fremme, fx at den sociale
angst gjorde medlemmet ude af
stand til at færdes i det offentlige
rum, når der er andre mennesker
til stede. Det er ting, som kan være
svære at tale med en myndighedsperson om. Vi talte derfor meget
med medlemmet om, hvor vigtigt
det er at få lagt det hele frem. For
gør man ikke det, så kan sagen
ikke oplyses korrekt, og udfaldet
af sagen kan blive forkert. Udover
sparring fra vores socialrådgivere
fik medlemmet også bisidderhjælp
ved nogle møder med kommunen
og rehabiliteringsteamet.
Forløbet er endt med, at medlemmet i maj måned 2015 blev
bevilget førtidspension.
Sagen viser, hvor vigtigt det er at
få lagt alle relevante oplysninger
frem, og at god sparring kan få afgørende betydning for, om sagen
bliver oplyst korrekt. n
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DHF AKADEMIET

Af Mads Stampe

Hvad er et handicapråd?
Siden kommunalreformen - også kaldet strukturreformen – i 2006 er det blevet
lovpligtigt for alle kommuner at oprette et såkaldt handicapråd. Handicaprådenes
vigtigste opgave er at skabe lige muligheder for alle borgere med handicap i kommunerne og på alle politikområder.
Før kommunalreformen var handicaprådene frivillige for kommunerne at oprette,
og de borgere, der sad med i handicaprådene, arbejdede frivilligt. Det gør de fortsat,
og der ligger derfor en udfordring i at klæde de frivillige på til at kunne varetage
opgaven. Denne opgave påtager Dansk Handicap Forbund sig for vores medlemmer,
som er i handicapråd blandt andet ved de handicappolitiske seminarer, som forbundet afholder for tillidsvalgte i forbundet én gang hvert andet år.

Hvordan bliver man valgt til handicaprådet?
Det er Danske Handicaporganisationer (DH), der har den generelle indstillingsret til,
hvem der kan sidde i de lokale handicapråd. I nogle tilfælde kan kommunalbestyrelsen i en kommune vælge at lade repræsentanter for relevante, lokale handicaporganisationer eller handicapgrupperinger være repræsenteret i handicaprådet.

Hvem kan vælges til handicaprådet?
Grundlaget for at blive valgt til handicaprådet er, at man skal repræsentere nogen,
og man kan ikke vælges som enkeltperson. Det er altså ikke nok, at man har et handicap.
Hvis man ønsker at blive valgt til handicaprådet, skal man dokumentere, at man
har et bagland, man repræsenterer. Det betyder i praksis, at man skal kunne dokumentere, at man er repræsentant for en gruppering eller en organisation, som har en
vedtægt og en procedure for, hvordan man vælger en person i organisationen eller
grupperingen til at repræsentere sig.
Det er desuden et krav, at grupperingen eller organisationen er lokal og virker i
lokalområdet.
Kilde: www.komunalehandicapraad.dk

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

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

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

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

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

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk

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

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

Naesborg A/S har indgået overenskomst med DE - en sikkerhed
for ordnede arbejdsforhold. Kontakt os helt uforpligtende på
telefon 5577 4466 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde dig.

5577 4466
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HANDI
ENGROS
OPKØBER AF BRUGTE HANDICAP BILER
• Handi Engros er en mindre Virksomhed i en lille branche med få store
aktører, hvor vi bestemt ikke er de største, men vi brænder for vores
erhverv!
• Hos Handi Engros går vi op i de små ting.
• De ting der giver det lille extra som gør hele forskellen.
• Det er den forskel der gør at du som kunde skal vælge os.
• Vi har aftager til din bil i hele Europa, hvor bilen bliver genbrugt hos
ligestillet borger til det den er bygget til .
• Hos os er udgifterne holdt i det små for at kunne tilbyde vore kunder
den bedste markedspris.
• Gennem en år række har vi samarbejdet med stor set alle danske
kommuner og en stor part advokater.
OM HANDI ENGROS
Handi Engros er beliggende midt i jylland. Virksomheden er stiftet og
ejet af det daglige personale. Vi er landsdækkende . Er specialister i
at vurdere din bils værdi ubeset. Vi har arbejdet i bil export brancen
gennem 31 år

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

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

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk
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