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Særlige behov 
kræver særlig 

juridisk rådgivning
Den får du hos HjulmandKaptain. 

Vi har et team af specialiserede jurister, 
som er her for dig. Advokat Rebekka 

Højmark-Breiner har selv en handicap-
pet søster og ved, hvor udfordrende det 

kan være at få hverdagen til at hænge 
sammen. 

Kontakt os på 7015 1000 eller 
læs mere på hjulmandkaptain.dk

200 sider 
om viden, kost 

og ernæring, der 
styrker din 

hjernes funktion 
og udvikling

BLIV KLOG PÅ 
HJERNEVENLIG MAD

Bøgerne er skrevet til mennesker 
med cerebral parese, men er relevante 
for alle, der ønsker at leve sundt og 
’hjernerigtigt’. De findes i to udgaver: 
Til børnefamilier og til unge og voksne. 

Bøgerne kan købes på braindrops.dk 
eller læses digitalt på elsassfonden.dk.

To nye bøger har hjerne- 
venlig mad på menuen.
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Forbundet skal være en vigtig stemme på handicapområdet, 

som bidrager med bæredygtige løsninger

Landsformand Susanne Olsen, side 46

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

Ordrupgaard er et besøg værd. Helle Schmidt er formand for RYK, som er en specialkreds i Dansk Handicap Forbund.
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Ejner Hessel A/S er autoriseret forhandler og serviceværksted for Mercedes-Benz, Renault, Dacia og smart.

Århus - Agerøvej 49 tlf. 7211 5000. 
www.hessel.dk

Rasmus og V-Klassen. 
To stjerner, der kan 
få dig op at køre.

V-Klassen er en ægte Mercedes. Her får du eksklusive materialer, 
sikkerhed og komfort, det er værd at betale lidt ekstra for.
Og Rasmus Gammelgaard er en ægte Hessel-mand: 
Her får du en, der kan sit kram, når det kommer 
til handicapbiler. Han kender alle faldgruberne 
– både de tekniske, de økonomiske og de bureau-
kratiske. Han kan arbejde med specifi kationer, 
konstruktionsændringer, godkendelser, tilskuds-
ordninger og alt det andet. Og så er han klar til at 

gå ind i det tætte samarbejde med kunden, som 
er forudsætningen for en handicapbil, der ikke 
blot kører fra A til B, men som også yder ejeren 
højeste sikkerhed og køreglæde. 

Tal med Rasmus om opgradering af din næste bil. 
Til f.eks. en V-Klasse.

Rasmus Gammelgård, 
Salgskonsulent, handicapbiler/minibusser

+45 2085 4305
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Et forbund for fuld damp!
Dette efterårs største 

begivenhed har i Dansk 
Handicap Forbund 

(DHF) været vores 
kongres, som afhol-
des hvert andet år. I 
år var det, på grund af 
corona-nedlukninger, 

første gang vi fysisk var 
samlet i fire år, og det 

kunne mærkes. Stemnin-
gen og engagementet var helt 

fantastisk!

Kongressen var i år fokuseret på udvikling, medlemsrekrut-
tering og generationsskifte. Vi fik god inspiration af en eks-
pert i udvikling af frivillighed, og alle kongressens deltagere 
arbejdede med at sætte ord på, hvad det betyder for dem at 
være DHF’er. Samtidig blev der arbejdet med idéudvikling i 
fire workshops under overskrifterne rekruttering, vidensde-
ling, sparring og synlighed. Et arbejde, som førte til, at der nu 
ligger en stor mængde idéer, som kommer fra vores lokale 
repræsentanter, og som nu skal omsættes til handlinger, der 
vil binde vores netværk tættere sammen og skabe et stærkt 
fundament, så forbundet, når vi runder de 100 år, vil stå som 
et stærkt, dynamisk og moderne netværk.

Mange kriser vælter lige nu ind over os, og de presser os. Dels 
i hverdagen, fordi alt er blevet dyrere, men også i forhold til 
adgangen til hjælp.

Når kriserne presser, så er der en tendens til, at handicapom-
rådet forsømmes, fordi man opfatter det som en ren udgift 
og helt glemmer, at investeringer i den rigtige hjælp faktisk 
er med til at undgå en negativ spiral, som i sidste ende vil 

forværre kriserne. Netop derfor er det ekstremt vigtigt, at vi 
står sammen om de værdier, vores fællesskab bygger på.

Det er ambitionen om at være der for hinanden, dele erfarin-
ger og viden og påvirke samfundet, så der skabes forståelse 
for, at vores mål om et liv med lige muligheder er noget, som 
er i alles interesse. Når der kommer et pres udefra, så er vo-
res fællesskaber, som bygger på værdier, ekstremt vigtige, 
fordi disse værdier udgør et værn imod beslutninger, som 
i vore tider tages i panik og uden tanker for de langsigtede 
konsekvenser.

Arbejdet på kongressen giver mig den største forhåbning om, 
at vi er godt på vej i forhold til at udvikle vores fællesskab. 
Fx oplevede vi, hvordan man på tværs af alder faktisk deler 
værdien om, at netop fællesskab står centralt, når vi taler om 
følelsen af at være DHF’er.

Det interessante i den forbindelse var, at vi havde nogle 
spændende diskussioner på tværs af alder om, at man kan 
opfatte fællesskabet meget forskelligt og have forskellige 
ønsker til at være i fællesskabet på – afhængigt af alder og 
livssituation. Åbne og ærlige drøftelser som disse giver mig 
en forhåbning om, at vi sammen kan finde formlen på den 
gode vej ind i fremtiden, og kongressen viste herudover også 
viljen til nytænkning, da der blev stemt nye yngre tillidsvalgte 
ind i forbundets hovedbestyrelse.

Jeg sender en kæmpe tak til alle de kræfter, som hver dag 
knokler for at styrke forbundet, og med det engagement, vi 
oplevede på kongressen, tøver jeg ikke et øjeblik med at kon-
statere, at vi er et forbund for fuld damp…

Susanne Olsen, landsformand

5041 0767 
Svanemærket tryksag 5041 0767
Svanemærket tryksag
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Dansk Handicap Forbunds Udvalg 
for Globalt samarbejde på forbun-
dets hjemmeside har en masse 
film og dokumenter, der beskriver 
ulandsarbejdet. Se fx film på https:// 

danskhandicapforbund.dk/da/uland/
film

Hovedstaden Wien i Østrig har en 
hjemmeside med tips til, hvordan køre-
stolsbrugere kommer rundt i byen. Der 
er også lange beskrivelser af sevær-

digheder og meget mere https://www.
wien.info/en/travel-info/ accessible-
vienna

En svensk designer Louise Linderoth, 
som er kørestolsbruger og står bag 
modebrandet Lou Dehrot, har skabt sit 

Energikrise og inflation  
presser økonomien
Følgerne af krigen i Ukraine er mas-
sive. Priserne tordner i vejret på alt 
fra dagligvarer til transport samt 
strøm. For dem, som er afhængige af 
gas som opvarmning, er det en giftig 
cocktail, som gør det svært at få bud-
gettet til at hænge sammen. Særligt 
hårdt rammes mennesker med lave 
indkomster fx kontanthjælp, ressour-
ceforløbsydelse eller førtidspension. 
Det mærker vi også i Dansk Handicap 
Forbunds rådgivning, hvor vi er be-
gyndt at få henvendelser fra medlem-

mer, som oplever et stigende pres og 
er i tvivl om, hvad de skal gøre.

Søg sparring
Når økonomien ikke hænger sammen, 
og det bliver svært at få budgettet til 
at hænge sammen, så medfører det 
stress og udfordringer med at over-
skue, hvilke muligheder der findes for 
at få hjælp. Netop derfor har vi i råd-
givningen dannet os et overblik over 
de muligheder, der findes. Der findes 
forskellige muligheder for at søge støt-

te gennem kommunen – fx via enkelt-
ydelser, pensionstillæg, varmepuljer 
mv. Har du svært ved at overskue dine 
muligheder, så kan vi give dig sparring, 
så du bedre er rustet til at tale med 
kommunen om din situation – eventu-
elt med støtte fra en bisidder.

Kontakt rådgivningen på telefon 39 
29 35 55 eller via ’Min side’ på www.
danskhandicapforbund.dk

Jeppe Kerckhoffs

Vidste du, at...
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eget modeshow til Stockholm Fashion 
Week med titlen: “Who Chairs? – Don’t 
worry I’ll bring a ramp”, som er baseret 
på genbrugstøj. Du kan læse mere om 
showet på firmaet Permobils hjem-
meside under Presserum. Firmaet har 

støttet det alternative show med fx 
udlån af kørestole. 

På en hjemmeside kan du få små gratis 
kurser om hverdags-IT, hvor du kan læ-
re at benytte de services, som stilles til 
rådighed på internettet. Fx rejseapps, 

MitID, slægtsforskning for nu blot at 
nævne nogle få. Du kan bruge kurser-
ne, når det passer dig. Det er en lang 
række danske biblioteker, som står 
bag portalen. Du kan se kurserne her 
 https://www.ekurser.nu/kurser

Ny hjemmeside: Ledsagekort kan 
 bruges over 650 steder 
Dansk Handicap Forbund har sat sig for 
at gøre det nemt at bruge ledsagekort 
til mindeværdige oplevelser. Der er hel-
digvis mange steder i Danmark, hvor 
det er muligt at bruge sit ledsagekort. 
Det gælder fx på museer, i forlystel-
sesparker og til sportsbegivenheder. 
Ledsagekortet udstedes til mennesker 
i alle aldre med både fysiske og psyki-
ske funktionsnedsættelser, hvor der 
er behov for støtte til at færdes i det 
offentlige rum. 

 ”Ledsagekortet giver mulighed for 
gode oplevelser uden ekstra omkost-
ninger. Men der mangler en let tilgæn-
gelig oversigt over stederne, hvor 
ledsagekort kan bruges, og det er en 
skam, for det betyder, at flere går glip 
af gode og mindeværdige oplevelser,” 
siger Stig Langvad, som er projektko-
ordinator i Dansk Handicap Forbund. 

Ny hjemmeside
Derfor er Dansk Handicap Forbund gå-
et i gang med at skabe en hjemmeside, 
som viser, hvilke steder ledsagekortet 
kan benyttes. Hjemmesiden hedder 
www.ledsagekort.dk. Og her vil man 
kunne søge fx på stedets navn eller 
adresse, men man kan også søge på en 
kommune, region eller kategori. Ste-
derne vil blive vist på et kort, så det er 
nemt at planlægge turen til sin næste 
oplevelse. 

Hjemmesiden bliver lanceret inden 
årsskiftet, så hold øje med forbundets 
hjemmeside. I skrivende stund har vi 
registreret 650 steder, som giver ad-
gang med ledsagekort, men der kom-
mer hele tiden flere til. Vi håber også, 

at forbundets medlemmer vil være 
med til udvide listen. Det bliver nemlig 
muligt for medlemmerne at registrere 
steder direkte på hjemmesiden. 

”Det har været vigtigt at designe 
hjemmesiden i tæt samarbejde med en 
arbejdsgruppe, så vi sikrer, at hjemme-
siden er overskuelig og brugervenlig,” 
siger projektkoordinator Stig Langvad. 

Klistermærke
Som tillæg til hjemmesiden er det planen 
at designe et klistermærke, som ste-
derne kan placere i deres vinduer. Det 
er håbet, at Dansk Handicap Forbunds 
lokalafdelinger vil være med til at besøge 
stederne og overbringe dem klistermær-
ket og en tak for det sociale ansvar. 

Postkort
Forbundet vil også udvikle et postkort, 
som fortæller, hvilke tilgængeligheds-

oplysninger, mennesker med handicap 
typisk søger svar på, når de skal besø-
ge et sted. Postkortet skal opfordre 
stederne til at skrive oplysningerne på 
deres hjemmeside. 

Sponsorer
Hjemmesiden www.ledsageadgang.dk 
og registrering af steder, hvor man kan 
bruge ledsagekort, er økonomisk støt-
tet af Elsass Fonden, Pressalit, LOBPA, 
DUOS og BPA-formidlingen. 

Ledsagekortet
Ledsagekortet administreres af Bru-
gerservice hos Danske Handicapor-
ganisationer. Du kan læse mere om 
ledsageordningen og ledsagekortet 
her: www.handicap.dk/brugerservice/
ledsagekort

Katrine Ibsen Larsen

Man kan bruge sit ledsagekort flere steder fx på Statens Museum For 
Kunst (SMK) 

 CAMERA PRESSEFOTO: SMK

På Statens Museum for Kunst (SMK) kan 
man benytte sit ledsagekort. 
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Udgivelsesplan for Handicap-nyt 2023
Nr. 1: Deadline 3. januar. Hos læserne den 18. februar.
Nr. 2: Deadline 7. marts. Hos læserne den 4. maj.
Nr. 3: Deadline 3. maj. Hos læserne den 23. juni.
Nr. 4: Deadline 8. august. Hos læserne den 22. september.
Nr. 5: Deadline 24. oktober. Hos læserne den 8. december.

Museum for 
Papirkunst 
I Blokhus i Nordjylland ligger Museum for Papirkunst, hvor man 
både kan opleve papirkunst, men også selv prøve kræfter med 
papiret. Handicap-nyt har kontaktet Museumskoordinator 
Anna Marie Falk for at få at vide, om også kørestolsbrugere kan 
gæste museet. Og det kan de.

”Vi er så heldige at have en stor parkeringsplads lige uden for 
vores museum. Og her er fri parkering hele dagen. Det er nemt 
at komme rundt i museet, her er ingen trapper eller niveaufor-
skelle, da hele museet er i eet plan. Der er let adgang til toilet, 
og vi har en cafe, hvor der er runde borde. Bordene i vores 
værksted har ekstra plade, netop for at kørestolsbrugere kan 
komme let til bordet,” oplyser hun. 

I museets kerneudstilling kan man se værker af Bit Vejle, 
som hun har skabt med sin broderisaks igennem hele sit liv. Fx 
værker af blomster og fugle. 

Hvis du selv skulle få lyst til at gå i gang, kan du besøge papir-
værkstedet, som er fyldt med papir i forskellige farver, tekstu-
rer, sakse, stansejern, lim, inspirationsbøger og meget andet. 
Alt dette er til rådighed for gæster som en del af entrebilletten. 

Indtil den 23. september 2023 er der en særudstilling Paper 
Art People, som har fokus på menneskeskulpturer af papir, 
som er skabt af kunstnere fra store dele af verden. 

Læs mere på https://www.museumforpapirkunst.dk/
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Gæsterne har mulighed for at kaste sig 
ud i at fremstille papirklip.
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Danskerne smider  
250.000 tons mad i skraldespanden 
Et tårnhøjt madbjerg af rundt regnet 100 mio. kartofler, 80 
mio. gulerødder og 5,8 mio. stykker rå kylling – toppet med 
mindst 11 mio. æg og godt 26 mio. madpakker. Det er nøjag-
tig sådan et madbjerg, der hvert år farer vild i køleskabet eller 
skoletasken på vej mod vores tallerkener – og havner direkte 
i skraldespanden. Det viser nye tal fra madspildstænketanken 
ONE\THIRD. 

Stigende fødevarepriser presser i øjeblikket mange dan-
skeres madbudgetter til bristepunktet og alligevel ryger så 
meget mad ud. Derfor har Fødevarestyrelsen den 29. sep-
tember 2022 skudt en kampagne i gang om madspild.

”Ta’ Madansvar-kampagnen” har fx to skabeloner til skilte, 
som kan klippes ud og bruges i køleskabet. Et ”Spis mig”-skilt 
til de madvarer, der skal spises snart – og et ”Nix pille. Jeg er 
til aftensmaden”-skilt, der reserverer madvaren til aftensma-
den, så der ikke skal handles ind igen.

Kampagnen kommer også med diverse råd til, hvordan du 
kan tage madansvar:

 ұ Camouflér nye smagsvarianter – prøv fx blendet squash 
eller champignon i kødsovsen. 

 ұ Kig i køleskabet, før du køber ind. 
 ұ Brug mindre tallerkener. 
 ұ Gem de små restportioner – gør rester i dag til retter i 
morgen. 

 ұ Etablér en resteplads i dit køleskab 
 ұ Lugt til eller smag på madvaren, inden du smider ud – dato-
mærket ”bedst før” er en vejledende datomærkning. 

 ұ Brug din fryser oftere – og spar på dit madbudget. 
 ұ Lav madpakken sammen med dine børn. 

Læs mere om Fødevarestyrelsens kampagne 'Ta’ Madansvar' 
http://www.fvst.dk/madspild

Kilde: Pressemeddelelse

Tre 50 års jubilæer  
i Dansk Handicap Forbund
I 1972 blev der skabt tre specialkredse i Dansk Handicap 
Forbund.  Forældrekredsen (FK), som er til forældre, der 
har børn med handicap. Ungdomskredsen (UK), som er for 
unge fra 15-36 år. Og RYK, som er for rygmarvsskadede. 

(Forbundet har også en Amputationskreds, men den er fra 
2000. red). Hvis du går ind på forbundets hjemmeside under 
specialkredse, kan du læse deres magasiner, som alle tre 
omhandler deres jubilæer i større eller mindre omfang.
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Relationen mellem patient og 
sundhedspersonale er afgørende
Lektor Sanne Angel fra Institut for Fol-
kesundhed på Aarhus Universitet har 
ifølge en pressemeddelelse undersøgt, 
hvad der foregår, når patienter oplever, 
at de professionelles indsats hjælper. 
”Hvem er jeg med kroniske smerter, 
og hvordan lever jeg mit liv med dem?” 
Det gør en stor forskel, når patienten 
bliver hjulpet til at forstå netop dette, 
viser hendes forskning. Sanne Angel 
har analyseret 20 interviews med pa-
tienter, der lider af lænderygsmerter. 
10 af de interviewede fik det bedre ef-
ter kontakten med sundhedsvæsenet, 
og 10 oplevede ringe effekt eller blev 
ligefrem dårligere.

”Nogle gange får patienten på sin vej 
gennem sundhedsvæsenet reduceret 
eller elimineret smerten, uden at for-
skerne er i stand til at afsløre, præcis 
hvilke faktorer, der forårsagede resul-
tatet,” siger Sanne Angel.

Men hvorfor er det muligt at hjælpe 
nogle og ikke andre? I studiet udfolder 

hun patienternes oplevelse af at blive 
hjulpet og konkretiserer oplevelsen i 
10 faktorer.

Det gør en forskel, når patienten 
bliver:
1. Inviteret til at fortælle om sit eget 

perspektiv.
2. Mødt med tillid.
3. Lyttet til. 
4. Forstået. 
5. Lettet for en byrde. 
6. Guidet fysisk. 
7. Tilbudt viden der er med til at skabe 

en ny forståelse. 
8. Konsulteret for et passende ind-

greb. 
9. Legitimeret som syg på grund af 

sundhedspersonalets anerkendelse. 
10. Fulgt op. 

Det særlige ved studiet er, at det ska-
ber klarhed over noget, der kan være 
svært at konkretisere, nemlig relatio-
nens betydning. Både professionelle 

og patienter priser relationen, men 
hvad handler det egentlig om? ”At føle 
sig hjulpet starter der, hvor man får lov 
til at fortælle sin historie. Man er ikke 
alene, når man i sin lidelse bliver an-
erkendt af en professionel,” fortæller 
Sanne Angel.

”Det er afgørende at invitere til, at 
patienten fortæller om sit eget per-
spektiv. Noget af det, der slog mig 
rigtig meget, var, at når vi lytter til pa-
tienten, lytter patienten til sig selv. Den 
erkendelsesproces, der sker, hjælper 
til, at vi støtter en meningssøgende 
proces,” fortæller hun.

Sanne Angel håber, at hendes forsk-
ning kan hjælpe sundhedspersonalet 
i deres praksis. Du kan læse hendes 
videnskabelige artikel via dette link: 
 https://doi.org/10.1111/nup.12364

 CAMERA
 P

R
ES

S
EF

O
TO

Lektor Sanne Angel har undersøgt 
relationer i sundhedsvæsnet.

10 Handicap Nyt  |  nummer 5  |  2022



HJULSPIND « 

Bodil Eskesen Centret for  
hjerne- og rygmarvsskader
Rigshospitalets nye bygning til patienter med hjerne- og 
rygmarvsskader bliver opkaldt efter læge Bodil Eskesen - en 
pioner inden for genoptræning og handicapidræt, skriver 
Rigshospitalet i en pressemeddelelse. Centret vil tilbyde 
specialiseret behandling og genoptræning af patienter med 
hjerne- og rygmarvsskade fra hele Østdanmark. Bygningen 
får officielt navnet Bodil Eskesen Centret, og samler som 
det første sted i landet højt specialiseret behandling og gen-
optræning af mennesker med skader på hjerne og rygmarv. 
Bodil Eskesen Centret bygges ved Rigshospitalet i Glostrup 
og forventes at stå klar i starten af 2023. Medarbejdere og 
patienter forventes at flytte ind i maj 2023.

Fakta om Bodil Eskesen Centret
 ұ Bygget til behandling og genoptræning af patienter med 
hjerne- og rygmarvsskader.

 ұ Patienter fra hele Østdanmark, herunder også Grønland og 
Færøerne.

 ұ 25.000 m2 med 125 sengestuer med eget bad og toilet, 
ambulatorier, multihal og træningsbassin.

 ұ Træningshave med orangeri bliver anlagt rundt om byg-
ningen til patienter og pårørende.

 ұ Familiehus til pårørende, der kommer langvejs fra.
 ұ Afdeling for Hjerne- og Rygmarvsskader, der i dag er pla-
ceret både i Hornbæk og på Hvidovre Hospital flytter ind i 
bygningen.

Smukke mand – kærlighedskrimi med 
hovedperson i kørestol
Gretelise Holm er journalist og forfatter og har skrevet over 
40 bøger, heraf en del kriminalromaner. Hun har altid været 
interesseret i ligestilling og har et godt blik for sociale pro-
blemstillinger. 

I ”Smukke mand” møder vi Miriam, som er 25 år, kørestols-
bruger, feminist og jurastuderende. Hun er født med en sølv-
ske i munden og mangler absolut ikke noget. Det skulle da 
lige være en kæreste. Hun er jomfru, og det er hun lidt træt 
af, så hun beslutter sig for at købe en mandlig escort. Det er 
bare ikke nogen særlig nem beslutning, da hun er arg mod-
stander af købesex. Det skyldes ikke mindst, at hun arbejder 
frivilligt i Connies Krisecafé, hvor mange mennesker søger 
hjælp, og hvor hun oplever konsekvenserne af købesex, da 
der kommer nogle prostituerede der for at få hjælp. Og da en 
prostitueret forsvinder sporløst – og politiet finder dræbte 
personer på en landejendom, så har vi balladen. 

Persongalleriet er mangfoldigt, og vi befinder os i mange 
socialklasser i dagens Danmark. Vi møder en forhenvæ-
rende kriminel, prostituerede kvinder, en IT-ekspert også i 
kørestol. Vi er hos overklassen i Nordsjælland og hos krist-
ne på Amager. Vi møder en socialrådgiver med et hjerte af 

guld, en parterapeut som har adskillige brudte forhold, og 
en fraskilt politibetjent for nu blot at nævne nogle. Alle dis-
se menneskers veje og miljøer fletter sig sammen i bogen 
omkring Miriam. Og 
da mord aldrig må gå 
ustraffet hen, så skal 
morderen findes. 

Bogen er både spæn-
dende og underholden-
de især på grund af det 
brogede persongalleri. 
Den er svær at lægge fra 
sig, da man som læser 
gerne vil have opklaret, 
hvem der har dræbt 
hvem og ikke mindst 
hvorfor? Bogen kan 
anbefales til den mørke 
tid til læsning indendørs 
gerne med plaid og kaffe 
inden for rækkevidde. 
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Centret skal åbne i 2023.
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Måske går dit barn i specialbørnehave? 
Måske går dit barn på en basisplads?  
Måske går dit barn allerede på en specialskole 
 
Kontakt Geelsgårdskolen 

GEELSGÅRDSKOLEN 
Højt specialiseret regionalt helhedstilbud med specialskole med terapi, 

fritids-, aflastnings- og botilbud samt STU 
Læring – livsglæde – livskompetence – ligeværd 

Den Sociale Virksomhed 
Geelsgårdskolen 
 

Med en bred vifte af tilbehør og individuel tilpasning  
opnår vi det bedst mulige resultat for brugeren.

For yderlig information ring på 70101755 eller gå på www.medema.dk
Løsninger, der fungerer.



Vigtige sundhedstjek 
for beboere på botilbud 

Sundhedstjekket skal forebygge og behandle somatiske sygdomme samt reducere  
ulighed i sundhed

 Med overenskomsten for 2022 mellem Praktiserende 
Lægers Organisation og Danske Regioner er det 
aftalt at indføre et sundhedstjek for personer på 18 

år eller derover med betydelig og varig fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse, som bor på et botilbud. Aftalen trådte 
i kraft den 1. januar 2022 og omfatter beboere på private, re-
gionale og kommunale botilbud. 

Store fejl og mangler i de sundhedsfaglige opgaver
Man kan spørge sig selv, er det virkelig nødvendigt at indføre 
sådan et sundhedstjek? Det viser en opsamling fra Styrelsen 
for Patientsikkerhed, at det er. 

Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2020-2021 gennemført 
210 sundhedsfaglige tilsyn med bosteder. Opsamlingen på 
tilsynene viser relativt alvorlige fejl og mangler i håndteringen 
af sundhedsfaglige opgaver. 

Tilsyn åbenbarede store mangler 
Ved halvdelen af tilsynene var der så store og kritiske fejl i 
medicinhåndteringen, at Styrelsen for Patientsikkerhed har 
udstedt påbud til de pågældende bosteder. 

Derudover viser opsamlingen:
 ұ Ved 44 procent af tilsynene var der mangler i beskrivelsen 
af patientens potentielle og aktuelle problemer. 

 ұ Ved 50 procent af tilsynene var der mangler i oversigterne 
over patienternes sygdomme og funktionsnedsættelser 
samt aftaler med den behandlingsansvarlige læge. 

 ұ Og ved hele 59 procent af tilsynene var der mangler i den 
sundhedsfaglige dokumentation vedrørende patienternes 
aktuelle pleje og behandling samt opfølgning og evaluering 
på plejen og behandlingen. 

 ұ Ved 46 procent af tilsynene var der problemer med den 
sundhedsfaglige dokumentation vedrørende patienternes 
retsstilling. Dette på trods af at det er et grundlæggende 
princip i sundhedsloven, at der skal indhentes informeret 
samtykke forud for en undersøgelse eller behandling. Det 
går ud over beboernes ret til selvbestemmelse. 

Landsformand glæder sig til bedre sundhedstjek
”Det er ganske enkelt ikke godt nok, at der er så store fejl og 
mangler på et så vigtigt område, som det sundhedsfaglige. 
Det går ud over beboernes trivsel og livskvalitet, og det er 
fuldstændig uacceptabelt. Derfor ser jeg positivt på mulig-
heden for at få et sundhedstjek,” siger Dansk Handicap For-
bunds landsformand Susanne Olsen. 

Stor betydning for beboerne
Handicap-nyt har talt med Kim Norup Frederiksen, som er 
forstander på bo- og aktivitetstilbuddet Jonstrupvang-Be-
byggelsen, og stillet ham to spørgsmål.

Hvilken betydning har det for beboerne, at der er styr på de 
sundhedsfaglige opgaver? 

”Beboerne lever længere, og de har det generelt bedre, når 
der er fokus på de sundhedsfaglige opgaver. Men det kræver, 
at man kigger med andre øjne, da det handler om viden og 
forståelse for både funktionsnedsættelse og sygdom,” siger 
Kim Norup Frederiksen.

Hvilken forskel kan sundhedstjek have for beboere på botil-
bud? 

”Sundhedstjek for alle er sindssygt vigtigt. Og hvis man 
ikke holder øje og bliver tjekket, kan det have fatale følger. 
Der skal være så høj en sundhedstilstand for beboerne som 
muligt – lige som hos alle andre,”svarer han.

PENCIL-ALT KATRINE IBSEN LARSEN | SUNDHED « 

Du kan læse hele overenskomsten om almen praksis 
(OK22) her: www.laeger.dk/PLO/OK22. Du kan læse 
hele Styrelsen for Patientsikkerheds opsamling ”Sund-
hedsfaglig tilsyn med bosteder 2020-2021” på styrel-
sens hjemmeside: www.stps.dk
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» ARBEJDSMARKED | PENCIL-ALT JEPPE S. KERCKHOFFS

Forbundets viden 
og metoder skaber 

resultater 
I 2021 fik Dansk Handicap Forbund hjulpet mere end 300 mennesker med handicap i arbej-

de. Det gør vi ved at sætte vores specialviden i spil i mere end 20 kommuner under sloganet 
’Vi hjælper dem, der hjælper andre’ og med en metode, som er særligt udviklet til formålet

 Som interesseorganisation er 
vi sat i verden for at skabe lige 
muligheder for mennesker med 

handicap. Det har traditionelt været 
gjort gennem skabelse af en kombina-
tion af sociale fællesskaber og politisk 
interessevaretagelse. Men i de senere 
år har vi fokuseret kraftigt på at arbej-
de mere praktisk med at bruge vores 
viden. Det gør vi ved at hjælpe jobcen-
trene med at forstå den virkelighed, 
som mennesker med handicap lever i 
og kombinere den med en forståelse 
for den virkelighed, som virksomhe-
derne står i. Det hjælper helt konkret 
mange mennesker med handicap – fx 
førte vores indsats i mere end 20 
kommuner i 2021 til, at mere end 300 
personer kom i arbejde. Indsatserne 
hjælper mennesker og de giver os 
værdifuld viden, som kvalificerer vores 
politiske arbejde og så er det samtidig 

et forretningsben, som bidrager til at 
gøre organisationen mere bæredygtig.

DHF-metoden
Vi har arbejdet målrettet siden 2016 
med at udvikle en metode, der virker. 
I første omgang gennem afdækning 
af de barrierer vores medlemmer op-
lever og senere igennem udviklingen 
af en helt enkel metode i fem trin, 
som vi med et glimt i øjet kalder DHF- 
metoden. 

Netværkschef Kurt Holm Nielsen 
fortæller, at der er mange ledige, som 
har ikke-oplyste funktionsnedsættel-
ser, og dermed har de også et behov 
for kompensation for, at de sammen 
med medarbejderen kan fokusere på 
deres kompetencer. ”Derfor er det vig-
tigt at finde dem, få sat ord på dem og 
aftabuisere de udfordringer, der følger 
med at have en funktionsnedsættelse. 
Og så skal det gå hurtigt, når jobåbnin-
gerne er der,” lyder det fra Kurt Holm 
Nielsen, som fremhæver de fem trin i 
vores metode: 

1. Skabe en fælles forståelse og et 
fælles sprog mellem medarbejder og 
borger.

2. Sørge for at screene borgerne for 
deres (kendte og ukendte) funkti-
onsnedsættelser og betydningen af 
dem. 

3. Sørge for at have viden om de kom-
penserende ordninger.

4. Skabe fundamentet for en håndholdt 
og individuel indsats. 

5. Etablere en garanti for bevilling af 
kompensation i løbet af maksimalt 
tre dage, når jobåbningen er der. 

Viden er vores råstof, og det 
virker
Når vi er blevet dygtige til at facili-
tere processer ude i jobcentrene, så 
handler det helt enkelt om én ting. Vi 
er blevet skarpe på, hvad der er vores 
styrke, og det er viden. Vi har en unik 
viden om, hvad det vil sige at leve med 
et handicap, og denne viden kan selv 
den mest erfarne fagspecialist aldrig 
nogensinde opnå. 

Vores indsatser i kommunerne va-
retages primært af Kurt Holm Nielsen, 
som selv har mange års erfaring med at 
drive virksomhed og samtidig har per-
sonlig indsigt i at leve med en funkti-
onsnedsættelse. Det er en unik kombi-
nation, som gør os i stand til at hjælpe 
med at få jobcentrene til at fokusere på 
den håndholdte indsats, hvor man ser 
det enkelte menneske og dets kompe-
tencer, lynhurtigt afdækker kompensa-
tionsbehov og herefter effektivt baner 
vejen for et jobmatch. 

Som Kurt Holm Nielsen siger det: ”Vi 
kommer ikke med en løftet pegefinger, 
men vi mødes med fagmedarbejderne 
på deres præmisser og får skabt en 
stor arbejdsglæde ved, sammen med 
ledelserne, at tilrette rammerne, så de 
enkelte medarbejdere får mulighed for 
at fokusere på det, der giver mening 
for dem – nemlig at hjælpe borgerne 
videre til et job”.
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» PARKERING | PENCIL-ALT CAMILLA LUND

Guide: 

De gældende regler for 
handicap parkering

Handicap-nyt hjælper dig med parkeringsregler

 Ifølge tal fra Danske Handicaporgani-
sationers Brugerservice har 130.525 
personer et blåt handicapparkerings-

kort. Kortet giver tilladelse til at parkere 
på handicapparkeringspladser. Disse 
pladser er afmærket med et kørestols-
symbol. Derudover giver det lempelser i 
forhold til tidsbegrænsning og betaling. 

For mange kan det dog være en jungle 
at finde rundt i reglerne omkring brug af 
kortet. Spørgsmålene kan være man-
ge. Hvem må benytte kortet? Hvor og 
hvornår kan det bruges? Og hvordan er 
det nu med forskellen på offentlige og 
private parkeringsområder? 

Derfor har Handicap-nyt lavet denne 
korte guide om reglerne for parkering, 
så du ikke kommer til at lave en over-
trædelse ved en fejl. En overtrædelse 
kan være omkostningsfuld for dig selv, 
da afgiften er dobbelt så høj som afgif-
ten på en almindelig parkeringsplads. 
Derudover kan det resultere i en mang-
lende tillid til kortet, hvis nogen anven-
der det forkert.

Hvem kan få handicapparke-
ringskort?
Kortet udstedes af Danske Handicapor-
ganisationers Brugerservice, og du er 
berettiget til et parkeringskort, hvis du 
opfylder en eller flere af følgende krite-
rier: 

1. Du opfylder betingelserne for at få 
støtte til køb af bil efter servicelovens 
bestemmelser.

2. Du er blevet godkendt af et regio-
nalt trafikselskab til at deltage i den 
individuelle handicapkørsel for svært 
bevægelseshæmmede, fx Movias 
Handicapkørsel.

3. Du har en stærkt reduceret gangdi-
stance, varig nedsættelse af funk-
tionsevnen eller helbredsmæssige 
forhold, der i væsentlig grad forringer 
eller vanskeliggør evnen til at færdes, 
muligheden for at opnå eller fasthol-
de et arbejde eller muligheden for at 
gennemføre en uddannelse. I dette 
tilfælde skal du vedlægge en lægeer-
klæring.

Kortet er personligt
Handicapparkeringskortet er person-
ligt. Det betyder, at kortet ikke tilhører 
et specifikt køretøj, men derimod en 
specifik person, som kan benytte kortet 
i forskellige køretøjer. 

Handicapparkeringskortet kan der-
for kun benyttes, når den person, som 
det tilhører, er med i bilen. Det er ikke 
tilladt at anvende kortet, hvis ikke den 
tilhørende person er med. Der er dog 
en undtagelse, hvis det er i forbindelse 
med, at man skal hente eller bringe kor-
tets ejermand.

Kortet skal altid ligge synligt i forru-
den, og hele forsiden af kortet med se-
rienummer og start- og udløbsdato skal 
kunne ses udefra. Kortet skal fornyes 
hvert 10. år.

Globale, regionale og lokale reg-
ler
Handicapparkeringskortet er udarbej-
det efter fælles EU-retningslinjer, og det 
kan benyttes i hele EU. Derudover kan 
det benyttes i det meste af verden, men 
husk altid at undersøge de gældende 
regler, hvis du rejser til et land uden for 
EU. 

I Danmark gælder der ens grundregler 
for parkering i hele landet, men de en-
kelte kommuner har dog mulighed for at 
indføre lokale lempelser for anvendelse 
af handicapparkeringskortet, hvilket 
kan skabe en del forvirring. Du kan finde 
oplysninger om parkeringsreglerne i en 
given kommune på kommunens officiel-
le hjemmeside. Det er ofte kommunens 
tekniske forvaltning – som regel kaldet 
Vej og Park, som håndterer den enkelte 
kommunes regler for parkering. Her kan 
man også være heldig at finde en over-
sigt over handicapparkeringspladser i 
kommunen. 

I praksis er det gratis at parkere på 
kommunalvej i alle kommuner, men det 
anbefales, at du kontakter kommunen 
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PARKERING « 

for at sikre dig dette. Generelt bør du 
altid sætte dig ind i de gældende regler 
for det sted, hvor du vil parkere.  

Forskel på offentlig og privat
Der gælder forskellige regler for parke-
ring på offentlige og private områder. Et 
privat område kan fx være et indkøbs-
center, hvor et privat parkeringsselskab 
kontrollerer. Du skal være opmærksom 
på, at kontrollen af parkering på offent-
lige steder som fx hospitaler kan være 
udliciteret til private parkeringsselska-
ber, og dermed kan være omfattet af 
reglerne for parkering på private områ-
der. Kig derfor altid på skiltningen.

Hvis skiltene på parkeringsområdet 
er blå med hvid skrift, er der tale om et 
offentligt parkeringsområde, mens sor-
te skilte med hvid skrift signalerer, at du 
befinder dig på et privat område.

På offentlige områder gælder 
følgende:

 ұ Du må parkere op til 15 minutter på 
steder, hvor alene af- og pålæsning er 
tilladt. Du må ikke overtræde stands-
ningsforbud.

 ұ Du må parkere op til 1 time på steder, 
hvor 15 eller 30 minutters parkering 
af tilladt.

 ұ Du må parkere tidsubegrænset på 
steder, hvor 1, 2 eller 3 timers parke-
ring er tilladt – medmindre der på skil-
tet med handicapsymbolet er angivet 
en tidsbegrænsning. Så skal denne 
følges, og p-skiven indstilles.

 ұ Du må parkere tidsubegrænset på 
steder med billetautomat, hvis du ved 
ankomst betaler for det maksimalt 
tilladte tidsrum, der gælder for perso-
ner uden parkeringskort.

 ұ Hvis der ikke er handicapparke-
ringsplads, eller de ikke er ledige, 
gælder de samme regler, selvom 

du parkerer på en almindelig parke-
ringsplads.

På private områder gælder føl-
gende:

 ұ Du skal altid være opmærksom på 
de generelle bestemmelser, der kan 
være for området. Det vil fremgå af 
skiltningen. På de fleste private om-
råder betyder det normal betaling og 
samme tidsbegrænsning som alle an-
dre. Det kan derfor sagtens være, at 
du skal indstille p-skiven eller trække 
en parkeringsbillet, selvom du holder 
på en handicapparkeringsplads.

 ұ Hvis der ikke er en handicapparke-
ringsplads på området, eller pladsen 
er optaget, skal du overholde de ge-
nerelle regler, hvis du parkerer på en 
almindelig parkeringsplads.

 ұ Hvis du er i tvivl om reglerne, kan 
du kontakte det administrerende 
parkeringsselskab. Det vil fremgå af 
skiltningen, hvilket privat parkerings-
selskab, der administrerer parke-
ringsområdet.

Egen parkeringsplads
Du kan søge om at få din egen handi-
capparkeringsplads – enten ved din 
bopæl eller din arbejdsplads. Hvis par-
keringspladsen skal etableres på en of-
fentlig vej, skal du kontakte din kommu-
ne. Hvis den skal etableres på en privat 
vej, skal du kontakte ejeren af vejen.

Det betyder også, at en handicappar-
keringsplads godt kan være reserveret 
til et specifikt køretøj. Dette vil fremgå 
af skiltningen med afmærkning af plad-
sens tilhørende bils registreringsnum-
mer. I så fald kan du ikke benytte denne 
parkeringsplads, medmindre den kun er 
reserveret i et afgrænset tidsrum, og 
du vil benytte pladsen uden for dette 
tidsrum.

Vil du vide mere?
Du kan læse mere om parkeringskor-
tet på Danske Handicaporganisatio-
nernes hjemmeside: https://handicap.
dk/brugerservice/kontakt-brugerser-
vice/parkeringskort/alt-om-handicap-
parkering-regler-pladser. Du kan også 

kontakte Danske Handicaporganisa-
tioners Brugerservice på tlf. nr.: 36 75 
17 93 alle hverdage kl. 10.00-12.00.

Kilde: Danske Handicaporganisationers 
Brugerservice og FDM
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info@komplet-as.dk
www.komplet-as.dk

Hotelindretninger og indretning af caféer

Bådehavnsgade 42 F, st. tv. • 2450 Copenhagen SV
Tlf.: 22 38 84 32 • info@lolle-nielsen.dk • www.lolle-nielsen.com

Alt drejer sig om nye opfindelser

Søvangsvej 1• 2650 Hvidovre
Telefon 3333 9390

christian@fejekosten.dk • www.fejekosten.dk

Frederiksborgvej 86
2400 København

Naverland 26A
2600 Glostrup
Tlf.: 43 96 49 00
www.teknisk-agentur.dk

Vi er især eksperter indenfor
følgende hovedområder:

• Bioplast
• Masterbatch

• TPE
Vi leverer selvfølgelig alle plasttyper



 Vi har i efteråret 2022 indgået 
et strategisk samarbejde med 
en kommerciel samarbejds-

partner. Det er noget ganske nyt, og 
noget vi ikke tidligere har afprøvet i 
forbundet. Faktisk er det også helt nyt 
for vores partner Sparekassen Sjæl-
land-Fyn, så samarbejdet skal udvikles 
over tid. Og hvorfor kaster vi os så 

ud i et samarbejde med en kommerciel samarbejdspartner? 
Historisk har vi jo altid værnet om vores etiske grundlag og 
holdt armslængde til alt kommercielt. 

I dette tilfælde forholder det sig dog meget anderledes, 
idet årsagen til samarbejdet skal findes i en række sam-
menfald i værdigrundlagene hos henholdsvis sparekassen 
og forbundet. Aftalen er kommet i stand gennem fælles 
netværk i dansk erhvervsliv og i danske bestyrelser, lige-
som det er et forsøg, som ingen af parterne har prøvet før. 
Afsættet for sparekassen er et ønske om at være aktive 

og bidragende til forbundet og til udvalgte projekter, som 
sparekassen kan se sig selv i. Afsættet for forbundet er et 
ønske om at kunne inddrage kompetencer og ressourcer, 
som vi ikke selv har i projekter og kommunikation, hvor det 
er relevant. 

Selve opstarten af samarbejdet skete på Kongressen 
2022, hvor Sparekassen Sjælland-Fyn havde finansieret den 
streaming og video til vores medlemmer, som vi sendte 
gennem "Det Virtuelle Forsamlingshus". Forbundet stillede 
udstyr og ressourcer til rådighed. 

Men sparekassen kan også bidrage en del på det kommu-
nikative område både lokalt og landsdækkende – ligesom 
Sparekassens faglighed på hele økonomiområdet kan være 
et fantastisk bidrag til fx  ”Bootcamp”-projektet, der tager 
afsæt i, hvordan man bliver iværksætter, men også generelt 
til lokalafdelinger, specialkredse og hovedforbundet.

Vi glæder os til samarbejdet, som vi tænker som langsig-
tet, og som vi skal udvikle sammen med Sparekassen Sjæl-
land-Fyn.         

Ny samarbejdspartner

 Et nyt år venter og den mørke og 
kolde tid ligeså. Januar og febru-
ar føles lange for mange men-

nesker, men så er det godt med lidt 
adspredelse. Dansk Handicap Forbund 
udbyder hermed en lille konkurrence 
om fem gavekort af 299 kr. til Nordisk 
Films biografer, som findes mange 
steder i Danmark. Gavekortet giver ad-
gang for to personer, ligesom der er en 
’guf-billet’ til begge personer. 

For at deltage i konkurrencen skal 
du indsende dit navn, adresse og te-
lefonnummer enten på mail til claus@
danskhandicapforbund.dk eller pr. brev 
til sekretariatet senest d. 2. januar, 
2023.

Husk at skriv konkurrence i din mail 
eller i dit brev.

Vinderne findes ved ordinær lod-
trækning. Vinderne får direkte besked 
på om, at de har vundet.

Konkurrence – vind en 
biograftur for to

PENCIL-ALT CLAUS JENSEN |  KONKURRENCE « 

PENCIL-ALT JENS BOUET, DIREKTØR I DANSK HANDICAP FORBUND | JENS BOUETS KLUMME « 

 CAMERA COLOURBOX
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» UDFLUGTSMÅL | PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD OG VIBEKE BADEN LAURSEN CAMERA BENTE RØDSGAARD

En sansemættende 
oplevelse af  
kunst og arkitektur
Handicap-nyt er taget på udflugt til Ordrupgaard

 Handicap-nyt er taget på kunst-
museet Ordrupgaard nord for 
København for på læsernes 

vegne at finde ud af, om museet er 
egnet for kørestolsbrugere og gangbe-
sværede. Og for den travle læser kan vi 
godt allerede indledningsvist røbe, at 
det er både egnet og et besøg værd. 

Private samlere 
Museet byder i løbet af et kalenderår 
på adskillige særudstillinger, men 

har også en stor samling af fransk 
impressionistisk kunst. Her kan du 
se værker af fx Claude Monet (1840-
1926) og Paul Gauguin (1848-1903). 
Men også en betydelig samling af 
dansk kunst koncentreret omkring 
Vilhelm Hammershøi (1864-1916) og 
hans tid.

De mange værker har tilhørt æg-
teparret Wilhelm og Henny Hansen. 
Wilhelm Hansen tjente formuer i 
forsikringsbranchen, og parret var in-

karnerede kunstsamlere, og de havde 
besluttet at efter deres død, skulle 
deres herskabshjem Ordrupgaard fra 
1918 og den imponerende kunstsam-
ling overgå til staten og omskabes til 
et museum. Museet åbnede i 1953, 
to år efter enkens død. I 2005 kom 
der en omfattende tilbygning teg-
net af den irakiske-britiske arkitekt 
Zaha Hadid (1950-2016) – og endnu 
en i 2021 af den norske tegnestue 
Snøhetta.
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UDFLUGTSMÅL « 

Hvad møder den besøgende?
Vi ankommer i Vibekes bil, og der er 
gratis handicapparkering tæt ved ind-
gangen på grus, og derfra går og kører 
vi mod indgangen.

Nye tilbygninger giver ofte god ad-
gang for mennesker med handicap, og 
Vibeke Baden Laursen, som sidder i 
elkørestol, er godt tilfreds med indgan-
gen. ” Dog kunne her godt være nogle 
automatiske døråbnere, da dørene er 
tunge for alle. Til gengæld er de både 
høje og brede”, konstaterer hun.

Vel inde er det let at få billetter, og 
besøgende kan lægge deres overtøj i 
aflåste skabe, det gør vi, og så går vi 
gang med at sanse og anmelde. Gulvet, 
fra receptionen og til særudstillingens 
første rum, skråner og fungerer derfor 
som en rampe. Den er behagelig både 
at køre og gå på, og der er gelændere 
i begge sider. Vinduerne er store og 
panoramaagtige, og det giver både lys 
og udsigt. Den nye bygning af Zaha 
Hadid falder i Vibekes smag, da hun 
ofte oplever, at ruder har sprosser eller 
andet, der forhindrer kørestolsbrugere 
i at se ud. 

Energikrisen har ramt museet, så 
der er køligt mange steder. Vibeke er 
kuldskær og får sin hjælper til at hente 
en varm trøje og halstørklæde i bilen, 
Bente er lidt mere ”viking” og er godt 
tilfreds med temperaturen.

Særudstilling med værker af Vil-
helm Lundstrøm
Særudstillingen er denne oktoberdag 
med den danske maler Vilhelm Lund-
strøm (1893-1950), som især er kendt 
for sine kubistiske malerier af fx kander, 
men også malerier med særprægede 
modelstudier og portrætter. Hans 
kunst er i høj grad eksperimenterende 
og vakte opsigt i sin samtid.

Der er ingen døråbner til salen, og 
også denne dør er lidt tung at bakse 
med. Men ellers er rummene gode at se 
kunst i og køre rundt i. Vi er i bygningen 
fra 2005, som er tilgængelig for alle. For 
at komme til næste sal i særudstillingen 
skal vi med elevator nedad, den er me-
get rummelig, formodentligt på grund 
af, at den også bruges til transport af 
kunstværker, og den er let at betjene. 
Nu er vi i den allernyeste afdeling under 
jorden tegnet af tegnestuen Snøhetta.

Farvestrålende kunst og vægge
I denne sal oplever vi et sandt farve-
bombardement, da Lundstrøms man-

ge farvestrålende billeder er ophængt 
på kulørte vægge, der fremhæver 
billederne. Det er virkeligt flot lavet. 
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» UDFLUGTSMÅL

Vibeke Baden Laursen har godt med tøj på, da museet sparer på 
varmen. Bente Rødsgaard skriver deres indtryk ned.

Cafeen er lys og har et 
 hvileområde.

Vibeke Baden Laursen er glad for gelænderet, som er rart at røre 
ved.

Denne kera-
mikskulptur var 
Vibeke bange for 
som barn.

Vibeke Baden Laursen er vildt begejstret for den måde Vilhelm 
Lundstrøm præsenteres på.
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En kustode fortæller os, at gæsterne er så begejstrede for vægfarverne, at de har 
efterspurgt farvekoderne. Derfor kan man få dem i receptionen, hvis man vil have 
dem og gå i gang der hjemme.

I rummet står en træbænk uden armlæn, den er smuk at se på, men den er lake-
ret og meget glat, og den vil ikke falde i alles smag, når det gælder om at hvile sig. 
At billederne har forskellige rammer og er ophængt på kulørte vægge, giver højlyd-
te komplimenter fra Vibeke. Udstillingen virker meget stærkt på hende. Og indrøm-
met, Lundstrøms stilrene billedsprog kan være overvældende for beskueren, og det 
meget enkle udtryk gør, at billederne virker helt tidsløse.

I særudstillingens sidste rum ser vi portrætter og en fotostat af Vilhelm Lund-
strøms udsmykning i Frederiksberg Svømmehal.  Vi kan, som den kvikke læser sik-
kert har bemærket, anbefale særudstillingen på det varmeste, og den kan ses indtil 
den 15. januar 2023.

Faste samling
Dernæst ser vi den faste samling af billeder, hvoraf en del er i rum under jorden i den 
nye bygning fra 2021. Også her er der bænke uden armlæn. Bente er vild med den 
kunstige belysning, der gør, at billederne virkelig fremhæves og springer i øjnene.  

Vi besøger også den gamle villa fra 1918, som var kunstsamlernes hjem, før det 
blev museum, hvor der er nogle dørtrin, som er udlignet med skrå kanter. I havestu-
en står en stor keramisk skulptur, som Vibeke var bange for som barn, men heldig-
vis ikke længere, griner hun. Her er der stole, man kan hvile sig på. I den ældre af-
deling ser vi billeder af danske kunstnere fx L. A. Ring og Vilhelm Hammershøj samt 
skulpturer og kunsthåndværk.

Efter nogle timer føler vi os mættede af indtryk, så vi når ikke hele den danske 
afdeling. 

Museet har også en café og museumsbutik, og der er handicaptoiletter. Man kan 
downloade en app, så man kan høre noget om de enkelte værker via den, når man 
bevæger sig rundt i den faste samling. Der er mulighed for at låne kørestole og rol-
latorer på museet. Disse udleveres i foyeren ved ankomsten. Det er gratis at have 
en ledsager med på museet ved fremvisning af ledsagerkort.

Billetten gælder også til arkitekt Finn Juhls hus på nabogrunden, men det er ikke 
handicapegnet.

UDFLUGTSMÅL « 
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Den allernyeste bygning er under jorden, 
og der er en stor elevator.

Tilbygningen fra 2005 har meget store 
glasfacader, så der kommer en del lys ind 
i fx cafeen. 

Handicap Nyt  |  nummer 5  |  2022 23



Mouse-pointer

24 Handicap Nyt  |  nummer 5  |  2022

Tilmelding, info og udstillerliste på
udifremtiden.dk

FRA GRUNDSKOLE TIL VOKSENLIV 
MED ET HANDICAP

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

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

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

Pris pr. stk. kr. 275,-. 
Inkl. moms og fragt med GLS

Fo
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Fra grundskole til voksenliv med et handicap

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” handler om mulig-

hederne for uddannelse og beskæftigelse for den store gruppe unge med 

funktionsnedsættelser, der ikke har helt den samme vifte af muligheder 

for ungdomsuddannelser som de fleste har. 

Det er meget vanskelige valg om uddannelse, bolig og senere også be-

skæftigelse, der skal træffes af den unge, som regel sammen med for-

ældrene. Og der er en jungle af bestemmelser og regler, man skal finde 

rundt i.

Gruppen af unge med særlige behov omfatter unge, der ikke har mulighed 

for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge har et rets-

krav på en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – forkortet STU. 

STU er hjørnestenen i uddannelsen af unge med særlige behov. Bogen ta-

ger derfor udgangspunkt i STU og gennemgår uddannelsen fra alle vinkler, 

herunder visitation til STU, den individuelle uddannelsesplan, indstilling, 

beslutning, justering, koordinering af uddannelse og botilbud, undervis-

ningstimetallet på STU, afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddan-

nelsen og kompetencepapiret. Bogen har et omfattende register over ud-

dannelsessteder for STU i hele landet.

Spørgsmålet om egen bolig bliver aktuelt for mange unge i forbindelse 

med STU-forløbet. Bogen gennemgår de forskellige boformer og har et 

register over botilbud i hele landet, især i tilknytning til STU.

Efter afsluttet STU skal den unge videre ud i fremtiden, nogle i fortsat 

uddannelse, andre i beskæftigelse. Bogen gennemgår de forskellige for-

mer for beskæftigelsesmuligheder for unge med funktionsnedsættelser 

og omtaler virksomheder, der har særligt fokus på denne gruppe unges 

vej ind på arbejdsmarkedet. 

Forberedende Grunduddannelse - FGU - er en uddannelse der forbereder 

unge på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.  FGU 

er sammensat af forskellige kendte elementer fra tidligere uddannelse, 

som har fået ny struktur og rammer, og med nye muligheder for fleksibi-

litet. 

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” er grundbogen for 

den unge og forældrene, når perioden fra grundskolen og ind i voksenli-

vet skal lægges til rette.

Ud i Fremtiden
- bogen for unge med særlige behov

2023

ISBN 978-87-998440-0-5

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

– bogen for unge med særlige behov
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BESØG 
MESSERNE FOR UNGE 
MED SÆRLIGE BEHOV!

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

KØGE
2. februar 2023

VEJLE
6. september 2023

Aarhus C • Farstrup Comfort Center                  Tlf. 8613 3588
Brenderup • Bolighuset Werenberg                Tlf. 6444 1049
Glostrup • Stolespecialisten                                 Tlf. 5385 0030
Holbæk • Farstrup Comfort Center                  Tlf. 2056 4403
Haarby • Harby Boligmontering                       Tlf. 6473 1473
Kolding • Stolespecialisten                                 Tlf. 5385 0030
København K • Vestergaard Møbler                Tlf. 3257 2814
Lejre • Stolespecialisten                                      Tlf. 5385 0030 
Lyngby • Vestergaard Møbler                            Tlf. 4587 5404
Odense • Farstrup Comfort Center                  Tlf. 6615 9510
Odense • Stolespecialisten                                      Tlf. 5385 0030

Oplev glæden ved at sidde godt 
hos din lokale forhandler:

WWW.FARSTRUP.DK

“Unikke stole til unikke mennesker”
Hos Farstrup bygger vi din helt

personlige lænestol specielt
tilpasset til dig.

Multiplus 5040
Design: Hans J. Frydendal MDD
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Det sker

DET VIRTUELLE FORSAMLINGSHUS INVITERER 
TIL ONLINE JULEBANKO

Vi har fornøjelsen af at kunne invitere vores medlemmer til 
en hyggelig aften d. 19. december, kl. 19.00-20.30, hvor vi vil 
spille online-banko og ønske hinanden en god jul.

Susanne Olsen, landsformand, og Jeppe Kerckhoffs, faglig 
og politisk chef, er aftenens værter. 

Vi spiller to spil, hvor der er præmier på én række, to ræk-
ker og fuld plade. 

Spillet foregår via internettet på platformen Zoom. Du be-
høver ikke være computerekspert for at deltage. Det eneste, 
du har brug for, er en computer med internetadgang. Hvis 
du kender et medlem, der gerne vil være med, men ikke har 
computer, så opfordrer vi til, at du hjælper vedkommende. I 
kan jo sætte jer flere sammen og spille, og på den måde få en 
hyggelig aften.

Vil du være med? Så skal du kontakte Claus Jensen på 
e-mail claus@danskhandicapforbund.dk eller telefon 92 82 
22 02. Han vil sende dig en forklaring på, hvordan du får ban-
koplader, og hvordan det vil forløbe rent teknisk.

Det er kun medlemmer, der kan vinde præmier. Derfor skal 
du skrive dit navn og adresse i tilmeldingen, og meget ger-
ne medlemsnummer. 

Vi glæder os til at se dig til en hyggelig aften!

BORNHOLM

Lørdag den 7. januar kl. 12.30-16.00 i Sagahuset: Nytårs-
fest. Vi fejrer det nye år med en nytårsmiddag og dessert 
samt kaffe. Pris kr. 125. Musik ved Niels Erik Kofoed. Lotteri, 
og det er tilladt at tage en gæst med.

Tilmelding senest den 4. januar til Lis Schou tlf. 20 41 43 04 
eller Bjarne Egelykke tlf. 29 72 39 97.

Lørdag den 18. februar kl. 13.00-16.30 i Sagahuset: Ordi-
nær generalforsamling. 

Ifølge vedtægterne skal eventuelle forslag være bestyrel-
sen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne: Valg af dirigent. Valg af re-
ferent. Valg af stemmetællere. Formandens beretning. Fore-
læggelse af foreningens regnskab. Indkomne forslag. Valg af 
kasserer Bjarne Egelykke. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Følgende er på valg: John Jensen, Anita Jensen. Valg af to 
suppleanter: Inger Egelykke og Dorthea Lyngberg. Eventuelt.                                                                                                                                      

Foreningen er vært med kaffe og kage. Efterfølgende spil-
ler vi Banko om medbragte pakker til en værdi af ca. kr. 25. 
Tilmelding senest den 15.2 2023 til Lis Schou tlf. 20 41 43 04 
eller Bjarne Egelykke tlf. 29 72 39 97.

Dansk Handicap Dag fejrer vi den 18. marts 2023 i Saga-
huset kl. 12.30-16.30. Der serveres to retter mad og kaffe 
med en småkage til. Hovedtaler: Der kommer en repræsen-
tant fra Dansk Handicap Forbund. Samt en repræsentant 
fra Regionskommunen. Musik ved Niels Erik Kofoed. Lotteri. 
Tilmelding senest den 14.3 til Lis Schou tlf. 20 41 43 04 eller 
Bjarne Egelykke tlf. 29 72 39 97.

I DANSK HANDICAP FORBUND I 10. december-18. februar

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

DU KAN SKRIVE TIL DHF PÅ FLERE E-MAIL ADRESSER:
Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk
Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk
Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk
Faglig og politisk chef: jeppe@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:   Log in på "Min side" via hjemmesiden
Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk
Kommunikationsmedarb.: laura@danskhandicapforbund.dk
Globalt samarbejde: uland@danskhandicapforbund.dk
Forældrekredsen: dhf@danskhandicapforbund.dk
Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk
RYK: info@ryk.dk
Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

» DET SKER | PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD & AYA HØJDAL
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Tilmelding, info og udstillerliste på
udifremtiden.dk

FRA GRUNDSKOLE TIL VOKSENLIV 
MED ET HANDICAP

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

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

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

Pris pr. stk. kr. 275,-. 
Inkl. moms og fragt med GLS
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Fra grundskole til voksenliv med et handicap

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” handler om mulig-

hederne for uddannelse og beskæftigelse for den store gruppe unge med 

funktionsnedsættelser, der ikke har helt den samme vifte af muligheder 

for ungdomsuddannelser som de fleste har. 

Det er meget vanskelige valg om uddannelse, bolig og senere også be-

skæftigelse, der skal træffes af den unge, som regel sammen med for-

ældrene. Og der er en jungle af bestemmelser og regler, man skal finde 

rundt i.

Gruppen af unge med særlige behov omfatter unge, der ikke har mulighed 

for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Disse unge har et rets-

krav på en 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – forkortet STU. 

STU er hjørnestenen i uddannelsen af unge med særlige behov. Bogen ta-

ger derfor udgangspunkt i STU og gennemgår uddannelsen fra alle vinkler, 

herunder visitation til STU, den individuelle uddannelsesplan, indstilling, 

beslutning, justering, koordinering af uddannelse og botilbud, undervis-

ningstimetallet på STU, afbrydelse og genoptagelse af ungdomsuddan-

nelsen og kompetencepapiret. Bogen har et omfattende register over ud-

dannelsessteder for STU i hele landet.

Spørgsmålet om egen bolig bliver aktuelt for mange unge i forbindelse 

med STU-forløbet. Bogen gennemgår de forskellige boformer og har et 

register over botilbud i hele landet, især i tilknytning til STU.

Efter afsluttet STU skal den unge videre ud i fremtiden, nogle i fortsat 

uddannelse, andre i beskæftigelse. Bogen gennemgår de forskellige for-

mer for beskæftigelsesmuligheder for unge med funktionsnedsættelser 

og omtaler virksomheder, der har særligt fokus på denne gruppe unges 

vej ind på arbejdsmarkedet. 

Forberedende Grunduddannelse - FGU - er en uddannelse der forbereder 

unge på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.  FGU 

er sammensat af forskellige kendte elementer fra tidligere uddannelse, 

som har fået ny struktur og rammer, og med nye muligheder for fleksibi-

litet. 

”Ud i fremtiden – bogen for unge med særlige behov” er grundbogen for 

den unge og forældrene, når perioden fra grundskolen og ind i voksenli-

vet skal lægges til rette.

Ud i Fremtiden
- bogen for unge med særlige behov

2023

ISBN 978-87-998440-0-5

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

– bogen for unge med særlige behov
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BESØG 
MESSERNE FOR UNGE 
MED SÆRLIGE BEHOV!

MESSEN FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV

KØGE
2. februar 2023

VEJLE
6. september 2023

Aarhus C • Farstrup Comfort Center                  Tlf. 8613 3588
Brenderup • Bolighuset Werenberg                Tlf. 6444 1049
Glostrup • Stolespecialisten                                 Tlf. 5385 0030
Holbæk • Farstrup Comfort Center                  Tlf. 2056 4403
Haarby • Harby Boligmontering                       Tlf. 6473 1473
Kolding • Stolespecialisten                                 Tlf. 5385 0030
København K • Vestergaard Møbler                Tlf. 3257 2814
Lejre • Stolespecialisten                                      Tlf. 5385 0030 
Lyngby • Vestergaard Møbler                            Tlf. 4587 5404
Odense • Farstrup Comfort Center                  Tlf. 6615 9510
Odense • Stolespecialisten                                      Tlf. 5385 0030

Oplev glæden ved at sidde godt 
hos din lokale forhandler:

WWW.FARSTRUP.DK

“Unikke stole til unikke mennesker”
Hos Farstrup bygger vi din helt

personlige lænestol specielt
tilpasset til dig.

Multiplus 5040
Design: Hans J. Frydendal MDD



FREDERIKSHAVN/SÆBY

Torsdage den 5. og 19. januar og 16. 
februar samt 2., 16., og 30. marts: 
Bankospil.

Mandag den 6. februar kl. 19.00 på 
Dagcentret Ingeborgvej: Generalfor-
samling.

HADERSLEV

Tirsdagsklubben, tirsdage kl. 16.00 
-17.00: 3. , 17. og 31. januar og 14. 
og 28. februar samt 14. og 28. marts: 
Lotto.

10. januar: Karen Thymann Hansen 
fortæller om Borgercafeen.

24. januar: Mit liv som bedemand v/
Lisbeth Schmidt.

7. februar: Jacob Damm Knudsen og 
børn underholder.

21. februar: Viser i vinden v/Lene 
Oustrup – Peter Lorentzen.

7. marts: Enkeltbillet fra København 
til Rejsby v/Lone Clausen (evt. pianist).

21. marts: Harmonikabanditterne
Tirsdag den 4. april 2023, kl. 18.30: 

Generalforsamling.
Alle aftner afholdes på Hiort Loren-

zens Center. Hiort Lorenzens Vej 67, 
6100 Haderslev fra kl. 19 til 21.30. Kør-
sel inden for bygrænsen 30 kr. Skal du 
have kørsel, ringer du til Etti på 40 15 
29 43. Alle aftner inklusiv kaffe og brød 
25 kr. Entre for ikke medlemmer 40 kr. 
Vi glæder os til at se jer igen, tag ende-
lig flere med til den nye sæson. 

Tirsdagsklubben. D.H.F. Haderslev 
afd. v/ Etti Bramsen Kjær, Erlevvej 185, 
6100 Haderslev, tlf.40 15 29 43.

HORSENS

Torsdag den 12. januar, kl. 19.00: Nyt-
årsparole. Pris og indbydelse senere.

Torsdag d. 23. februar kl. 19.00: 
Fastelavnsfest. Pris og indbydelse se-
nere.

Torsdag d. 9. marts, kl. 18.00: Gene-
ralforsamling iflg. vedtægter. Indbydel-
se senere.

Torsdag d. 23. marts, kl. 18.00: 
Medlemsmøde og fællesspisning. Ind-
bydelse senere.

Husk selv at medbringe drikkevarer 
de aftener, hvor der er spisning på 
Sundtoppen, Langmarksvej 86, Hor-
sens. Ret til ændringer forbeholdes.

  KORSØR-SKÆLSKØR

Mandag den 16. januar kl. 17.30-21.30: 
Medlemsaften i Teglværksparken i 
Korsør. Stegt flæsk med persillesovs og 
tilbehør. Kaffe/te med ”årstidens kage” 
og bankospil med kontante præmier. 
Pris kr. 120. + evt. transport kr. 60. Til-
melding senest den 8. januar.

Mandag den 27. februar kl. 17.30-
21.30: Medlemsaften i Teglværks-
parken i Korsør. Hakkebøf med bløde 
løg og tilbehør. Senere kaffe/te med 
fastelavnsboller. Tøndeslagning, hygge 
og lotteri med kontante præmier. Evt. 
besøg af Paw fra Egons Rejsebureau. 
Pris kr. 120 plus evt. transport kr. 60. 
Pris for gæster kr. 150. Tilmelding se-
nest den 19. 2.

Alle tilmeldinger på tlf. 58 19 60 79 
eller 20 96 27 69.

Betaling til nævnte arrangementer 
sker i kontanter ved dit fremmøde på 
dagen, og gerne i lige penge. Bestyrel-
sen forbeholder sig ret til at aflyse ved 
for få tilmeldte. Ligeledes forbeholder 
vi os ret til ændringer.

SKAGEN

Torsdage den 5. og 19. januar, 2. og 
16. februar samt 2. marts: Bankospil.

Mandage den 9., 16., 23., og 30. 
januar og 6., 13., 20. og 27. februar 
samt 6. marts kl. 14.00 – 16.30:  Man-
dagsklub.

Torsdag den 26. januar: Danseaften. 
Pris kr. 80.

Fredag den 10. februar kl. 18.00-
22.00. Spisning. Gule ærter, æbleski-
ver, kaffe og småkager. Underholdning. 
Pris kr. 80. Ikke medlemmer kr. 150.

Torsdag den 9. marts kl. 18.00 – 
22.00: Generalforsamling. Spisning kl. 
18-19. Tilmelding til spisning senest 
den 6.3. Der kan købes øl og vand.

SLAGELSE/SORØ

Mandag den 2. januar: Nytårsbanko.  Vi 
starter kl. 18.00 med varm mad. Deref-
ter bankopspil, pausespil, lotteri, kaffe 
og kage. Pris kr. 100. Tilmelding senest 
den 28.12.

Lørdag den 21. januar: Julefrokost.
Bindende tilmeldinger til Doris tlf. 

29 67 72 84 eller Brita tlf. 22 29 56 73. 
Betaling på Mobile Pay 508200. Vi tager 

forbehold for ændringer. Bestyrelsen 
forbeholder sig ret til at aflyse.

SØNDERBORG

Tirsdag den 21. februar 2023, kl 17.00: 
Generalforsamling i DHF Sønderborg 
Afd. i Ulkebøl forsamlingshus, Kapleni-
vej 1, 6400 Sønderborg

Dagsorden i følge vedtægterne: 
Valg af dirigent. Valg af referent. Valg 
af stemmeudvalg. Årsberetning. Års-
regnskab. Indkomne forslag skal være 
formanden i hænde senest 14.2 2023. 
Fremtidigt arbejde. Valg af bestyrelse. 
Valg af revisor. Orientering fra regions-
repræsentanten. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der gra-
tis grønlangkål m.m. og kaffe. Michael 
Vogensen vil underholde med musik og 
sang. 

Hvis du ønsker at spise med, skal du 
meddele bestyrelsen det senest den 
14.2 til Bente på benterey@hotmail.
com. Mange hilsner bestyrelsen

VESTFYNS FERIEKLUB

Onsdag den 28. marts kl.19.00: Ge-
neralforsamling. Der serveres smørre-
brød kl. 18.00.

Tilmelding til Lene Hansen på tlf. 24 
66 56 88 eller via mail rejselene56@
gmail.com. Ved tilmelding, husk at 
opgive dit medlemsnummer til Dansk 
Handicap Forbund (DHF), da det kun er 
medlemmer af DHF, der er stemmebe-
rettigede. 

  Generalforsamlingen holdes i Birke-
lunden 41, 5200 Odense V.

REJSER

 Spanien/Tenerife
7. -13. marts 2023 

Vi skal bo på Hotel Mary Sol  
www.marysol.org i standard-lejlighe-
der. Hjælpemidler kan lejes ved ho-
tellet. Pris inkl. alle afgifter og skatter 
samt en udflugt, halvpension, transfer 
fra og til lufthavn kr. 10.300. Tillæg 
for eneværelse kr. 1.000. Ring gerne 
for nærmere oplysninger til formand: 
 Lene Hansen tlf. 24 66 56 88.

Vestfyns Ferieklub for handicap-
pede og pårørende: Vi forventer at 
arrangere to flyture og to busture i 
2023. Hold øje med hjemmesiden. 
www.handicapgrupperejser.dk

» DET SKER 
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Det bedste  
skoleår i dit liv

Hardsyssel Efterskole ligger i Vejrum mellem Struer 
og Holstebro. Vi har fem linjer: Outdoor, Sport, 
Musik, Film og E-sport.

Skolen har reserveret fire pladser til elever med 
fysiske handicaps. Der er tilgængelighed over alt,  
og vi har ansat rigtig søde handicaphjælpere.

Se mere på hardsyssel.dk – her kan du også se, 
hvordan du kan besøge os.

Hardsysselvej 2  /  Vejrum  /  7600 Struer 
T 97 46 47 33  /  hardsyssel.dk

”Fantastisk efterskole!  
Vores søn gik to år på 
Hardsyssel. Stemningen 
er varm, og skolen har 
dedikerede lærere, som kun  
vil vores søn det bedste! Han har rykket sig fagligt, 
udvikler sig helt vildt og har fået en masse gode 
venner.”

Susan Aakjær Larsen på Facebook  

Besøg os og mærk fællesskabet

DryNites® natunderbukser har ekstra høj bekyttelse, 
er designet så de ligner almindelige underbukser 
og udviklet i et særligt lydløst materiale. 
Findes i 3 størrelser til børn i alderen 3-5 år, 4-7 
år og 8-15 år.

DryNites® BedMats er et absorberende engangs- 
underlagen, der holder madrassen tør, når uheldet 
er ude. DryNites® BedMats er specielt udviklet med 
fokus på høj absorbering, beskyttelse og diskretion. 

Læs mere på www.drynites.dk

Vågn op tør!

®

Færre bekymringer, mere barndom

Danmarks nr. 1 natunderbuks til 
    Piger    &    Drenge

Tape
funktion holder  

underlaget  
på plads

Unikt engangsunderlagen

Fås i de fleste supermarkeder, Matas og på apoteket.



» DET SKER

LEJ ET SOMMERHUS GRATIS AF ODD FELLOW 
 ORDENEN

Igen i 2023 udlåner Odd Fellow Ordenen, Søsterloge nr. 5 
Dronning Margrethe, Roskilde vores dejlige handicapvenlige 
sommerhus i Gershøj ved Roskilde Fjord til medlemmer af 
Dansk Handicap Forbund. Brugerne skal blot betale udgifter-
ne til el og vand. Huset udlånes fra uge 16 til og med uge 42, 
en uge ad gangen. Skiftedag lørdag kl. 12.00.  

Huset består af: Stue, køkken, to soverum med fem faste 
sengepladser, heraf en hæve-sænke-seng, ekstra madras, 
handicaptoilet, et toilet med bad. Bækkenstol, rollator, bade-
bænk, køresliske, toiletforhøjer. 

Yderligere hjælpemidler skal du selv bestille hos din hjem-
kommune.

Medlemmer som måtte være interesseret i at låne huset, 
bedes indsende ansøgning, senest den 20.02. 2023. An-
søgningen skal indeholde oplysninger om: Hvilken uge huset 
ønskes. Ansøgerens navn og adresse, samt ansøgerens te-
lefonnummer/mobilnummer og antal personer. Skriv gerne 
ønske om alternative uger, i prioriteret rækkefølge. Forældre 
med børn har fortrinsret i skolernes sommer- og efterårs-
ferie. Ansøgning fra private skal indeholde oplysninger om 
handicappets art samt boligforhold. Det er ikke tilladt at have 
husdyr med, undtaget er førerhunde.

Ansøgningen sendes pr. mail og vil ligeledes blive besvaret 
pr. mail. Alternativt kan ansøgning sendes til nedenstående 
adresse, vedlagt A5 kuvert. Alle ansøgere vil senest den 15. 

marts 2023 modtage besked om, hvilken uge der er bevilget 
eller et afslag.

Ansøgning sendes til:  MARGRETHEHUSET v/Lillith Ble-
ibach, Fritidshaven 32, 2640  Hedehusene, tlf. 26 88 15 33, 
mail: Lillith@email.dk 

LEJ KLUBHUSET KLITROSEN I SKAGEN

"Klubhuset Klitrosen" udlejes som sommerbolig i perioden fra 
uge 22 i maj til uge 34 i august år 2023.

Huset er på 170 m2 med køkken og opvaskemaskine. 
Der er to baderum med bruser og toilet, hvor det ene er 
handicap venligt. Der er 10 bokssenge, 2 elektriske hospi-
talssenge. Dyner og puder til alle senge og en badebænk. 
Der er intranet, farve-tv og indlagt fællesantenne, stereoan-
læg, kaffemaskine, porcelæn til 80 personer og fjernvarme. 
Huset ligger på Markvej 121 A. Der er postkasse. Huset er 
handicap egnet med stor parkeringsplads og lille have. Man 
skal selv medbringe linned, håndklæder, viskestykker og an-
dre hjælpermidler efter behov.

Prisen er kr. 2.700 i uge 22-23-24-25-32 og 33, i uge 26-
27-28-29-30 og 31 er prisen kr. 3.000. Der betales kr.1.000 i 
depositum ved lejeaftalens start. Resten senest 30 dage før 
lejemålet. Derudover betales der for forbrug af vand per m3:  
kr. 100. El pr. kWh: kr. 5. Slutrengøring: kr. 400 (kan ikke fra-
vælges) + evt. tillæg ved hund kr. 200. Lejemålet er fra man-
dag kl. 15.00 til mandag kl. 12.00. Henvendelse – skriftlig eller 
mail til: klitrosen@skagennet.dk, Lisbeth Hansen, Markvej 
145, 9990 Skagen. Tlf. 22 53 40 73.

ANNONCE 

Sælges: Eloflex F, 3 år
Kan tages med i egen bil, og i fly, bus og tog. Klappes sammen på 2 sekunder. Lav vægt 26 kg. 30km. Kran til bil kan tilkø-
bes. Pris: 19.900 kr. Tlf.: 42 68 88 92.

Følg med i forbundets  arbejde, når Handicap-nyt er på vej
Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og de lange deadlines 
gør, at der er meget, som forbundet gør, der ikke får plads på siderne i bla-
det.

Derfor er det en god ide at læse nyheder på forbundets hjemmeside og 
abonnere på nyhedsbrevet, som udsendes en gang om ugen. Du kan til-
melde dig nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Derudover har forbundet en Facebookside, hvor medlemmer og andre 
interesserede kan følge med i arbejdet, og landsformand Susanne Olsen er 
også at finde på det sociale medie Twitter, hvor hun fra tid til anden pipper 
fra de møder, hun har med fx politikerne på Christiansborg.

Interesserede kan finde forbundets Facebookside på  
www.facebook.com/danskhandicapforbund, og landsformanden går under 
navnet  @SusanneOlsenDHF på Twitter.

Vi glæder os til at se dig. 
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Læsø Salt A/S
Horn�skrønvej 3 • 9940 Læsø • www.saltsyderiet.dk • Tlf. 98 49 13 55

www.thise.dk
facebook.com/thisemejeri

Nyt

Svagtseende Tastatur

RADIOMANDEN.BINDLOV.COM

Kr. 449,00
NORMAL PRIS Kr.  599 ,00 -  BRUG KODEN:  SSN

FRI FRAGT INKLUDERET



» ORGANISATION | PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD

Afdelinger i  
Dansk Handicap Forbund 
 Danmark har siden kommunalreformen i 2007 bestået 

af 98 kommuner, men Dansk Handicap Forbund har 
ikke 98 afdelinger. Så det er ikke ualmindeligt, at en 

afdeling dækker flere kommuner. 
 ұ Region Hovedstaden har 29 kommuner og Dansk Handi-
cap Forbund har 9 lokalafdelinger.

 ұ Region Sjælland har 17 kommuner og Dansk Handicap For-
bund har 7 lokalafdelinger. 

 ұ Region Nordjylland har 11 kommuner og Dansk Handicap 
Forbund har 7 lokalafdelinger.

 ұ Region Midtjylland har 19 kommuner og Dansk Handicap 
Forbund har 9 lokalafdelinger.

 ұ Region Syddanmark har 22 kommuner og Dansk Handicap 
Forbund har 9 lokalafdelinger .

På Dansk Handicap Forbunds hjemmeside under Lokalaf-
delinger kan du se, hvem der er i bestyrelserne og kontakte 
dem, hvis du har spørgsmål.

Hvordan kommer et arrangement i Handicap-nyt?
I Handicap-nyt ”Midt i bladet- Det sker” - har en del afdelin-
ger valgt at få deres arrangementer med, men ikke alle afde-
linger. Nogle har deres eget afdelingsblad eller kommunikerer 
på anden vis med deres medlemmer. Det kan fx skyldes, at 
afdelingernes deadlines for arrangementer og Handicap-nyts 
deadlines for udgivelse ikke harmonerer. 

Hvis man gerne vil have noget med, så skal det tydeligt 
fremgå, at det indsendte er til Handicap-nyt. Hvis der ikke 
står det, så kommer det ikke med. 

Retningslinjer
Retningslinjerne er, at arrangementer indtil det næste num-
mer af Handicap-nyt kommer med, og kun hvis der er mere 
plads, kan der komme arrangementer med, som rækker læn-
gere ud end til det næste nummer. Vi redigerer i de tilsendte 
tekster, så teksten bliver så kort som muligt. En god ide er 
derfor at skrive: Dato, klokkeslæt, sted og hvad der skal ske, 
så kort som muligt.

En afdeling kan sende sit program 
på mail til redaktør Bente Røds-
gaard: bente@danskhandicapfor-
bund.dk og akademisk medarbejder: 
aya@danskhandicapforbund.dk

Det er en god ide at sende til 
dem begge to, hvis en har ferie, fri 
eller er blevet syg.  Du kan også 
sende arrangementer med post, 
husk at skrive til Handicap-nyt på 
brevet.  

Hvilken lokalafdeling hører jeg til?
 ұ Bornholm 
 ұ Frederikshavn/Læsø
 ұ Frederikssund – Halsnæs (Egedal, Fredensborg, 
Frederikssund, Halsnæs og Hillerød)

 ұ Furesø, Allerød, Ballerup, Hørsholm og Rudersdal
 ұ Gladsaxe-Gentofte, Lyngby, Herlev
 ұ Grenaa (Norddjurs, Syddjurs)
 ұ Gribskov
 ұ Haderslev
 ұ Hals (Aalborg)
 ұ Helsingør
 ұ Himmerland (Mariagerfjord, Rebild, 
Vesthimmerland)

 ұ Horsens (Hedensted, Horsens)
 ұ Korsør-Skælskør (Slagelse)
 ұ København (Dragør, Frederiksberg, København, 
Tårnby)

 ұ Lillebælt (Assens, Fredericia, Kolding, Middelfart)
 ұ Midtvest (Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, 
Struer)

 ұ Nordvest (Brønderslev, Hjørring)
 ұ Næstved
 ұ Odder (Odder, Samsø)
 ұ Odense (Kerteminde, Nordfyn, Nyborg, Odense)
 ұ Ringkøbing-Skjern
 ұ Rødovre (Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Rødovre)
 ұ Silkeborg (Favrskov, Silkeborg)
 ұ Skagen (Frederikshavn)
 ұ Skanderborg
 ұ Skive-Viborg
 ұ Slagelse-Sorø (Ringsted, Slagelse, Sorø)
 ұ Stevns-Faxe-Køge (Faxe, Greve, Køge, Solrød, Stevns)
 ұ Sydfyn (Faaborg-Midtfyn, Langeland, Svendborg, 
Ærø)

 ұ Sydhavsøerne (Guldborgsund, Lolland)
 ұ Sydvestjylland (Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen)
 ұ Sønderborg
 ұ Thisted (Morsø, Thisted)
 ұ Tønder
 ұ Vejle (Billund, Vejle)
 ұ Vestegnen (Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj, 
Vallensbæk)

 ұ Vordingborg
 ұ Aabenraa
 ұ Aalborg (Aalborg, Jammerbugt)
 ұ Aarhus-Randers
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AVIVIR Aloe Vera 
- hjælper hele familien!

Sprukne læber

Sprukne
brystvorter

Rødme
og knopper

efter barbering

Kulde/
frostskader

Irriteret hud

Pleje efter 
ophold 
i solen

Rødme
og knopper

efter barbering

Sprækker, 
revner, tør 
og ru hud

AVIVIR Aloe Vera Gel og Gel Spray 
Køler, lindrer og virker reparerende på 
 huden ved solskoldet hud, soleksem, 
insektbid, små  skrammer og  andre 
hudirritationer. Førstehjælp til hele familien.

Købes hos:

AVIVIR .DKApoteker

Nye brochurer og åbent hus
på Idrætsskolen!

NU MED

E - S P O R T

Idrætsskolen er et undervisningstilbud for voksne med udviklingshandicap, 
der går på skolen i et skoleår, i dagtimerne fra 9.00 til 14.00 hver dag.

Det nye skoleår begynder mandag den 16. august 2021, og slutter fredag den 
24. juni 2022. Skolen ligger i dejlige lokaler i Grøndal Multi Center.

Informationsaften onsdag den 27. januar 2021 kl. 19.00-20.00 
og åbent hus for alle interesserede ansøgere 
torsdag den 28. januar 2021 kl. 09.00-14.00.

Ansøgningsfrist fredag den 19. februar 2021. 

Det nye skoleår begynder mandag d. 14. august 2023, og slutter fredag d. 
28. juni 2024. Skolen ligger i dejlige lokaler i Grøndal Multi Center i København.

Informationsaften onsdag d. 25. januar 2023 kl. 19.00-20.00,
og åbent hus for alle interesserede ansøgere
torsdag d. 26. januar 2023 kl. 09.00-14.00.

Ansøgningsfrist fredag 17. februar 2023.
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Det er vores mål 
at skabe rammerne 

for et trygt og 
meningsfuldt liv 

samt vedligeholde 
og videreudvikle 
livskompetencer 

således at beboerne 
på sigt behøver 
mindre støtte 
i hverdagen

 – 



Indmeldingskort Skriv tydeligt, gerne med blokbogstaver

Bliv medlem af  
Dansk Handicap Forbund

...der er flere måder, du kan gøre det på

TYPER AF MEDLEMSKAB
Ordinært medlemskab – bliv en del af 
et stærkt netværk af mennesker med 
bevægelseshandicap og få adgang til 
forbundets medlemsblad(e), rådgivning, 
bisiddere og politiske niveau. 

Bliv ordinært medlem 1 års kontingent 
for enkeltpersoner koster 320,- kr., og  
par/familiemedlemskab koster 477,- kr.

Støttemedlemskab – vi arbejder aktivt for, 
at mennesker med bevægelseshandicap 
får mulighed for et liv med lige 
muligheder, med dette medlemskab 
kan du støtte vores arbejde.

Bliv støttemedlem fra  
26 kroner om måneden

Virksomhedsstøtte – mulighederne for 
støtte og samarbejde er mange. Har du og 
din virksomhed lyst til at høre mere, kan I 
kontakte direktør Jens Bouet  
direkte på telefon 53 56 13 33 eller mail: 
jens@danskhandicapforbund.dk. 

Hvilket medlemskab ønskes:

Ordinært medlem 
☐ Enlig
☐ Par

☐ Støttemedlem

Jeg ønsker medlemskab af (sæt kryds):

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

Barnets navn: 

Fødselsdato (d.m.å):

☐ Ungdomskredsen (UK) – 15-36 år

☐ Amputationskredsen (AK)

☐ RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

Dato og underskrift

Med min underskrift giver jeg samtykke til at Dansk Handicap Forbund håndterer mine oplysninger.  
- Læs om håndtering af personlige oplysninger i forbindelse med medlemskab på: https://danskhandicapforbund.dk/da/handelsbetingelser-i-dansk-handicap-forbund

Navn: 

☐ Jeg har et handicap ☐ Jeg har ikke et handicap 

Evt. Ægtefælle/samlevers navn: 

☐ Jeg har et handicap ☐ Jeg har ikke et handicap

Adresse:

Postnummer/by:

E-mail:

Telefon:

Fødselsdato (dato.måned.år):

Jeg ønsker medlemskab af Dansk Handicap Forbund
✁

Brug hjemmesiden 
- www.danskhandicapforbund.dk

>> Tryk på bliv medlem øverst i højre
hjørne af siden og følg linket<<

Her finder du en indmeldingsblanket, 
der med det samme sendes direkte 
til sekretariatet fra hjemmesiden. 

Det er nemt og hurtigt.

Ring til os på 39 29 35 55 
På sekretariatet sidder en medarbejder 
klar til at tage imod din indmelding. Du 
skal have følgende informationer klar:

Navn | Adresse | Fødselsdato 
Kommune | Telefon | Email

Du skal oplyse, hvilket medlemskab 
du ønsker, om du har et handicap, 
og om du ønsker at blive medlem af 
en af forbundets fire specialkredse.

Send os et brev 
Du kan også sende os din 
tilmelding pr. brev. Fyld den 
nedenstående blanket ud og send 
den til forbundet på adressen:

Dansk Handicap Forbund 
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup
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Stomiguiden er for dig, 
der er ung - og som 

Foreningens formål er 
at vartage interesser
for stomi- og reservoir-

søger information omkring livet med stomi. 
Der er på stomiguiden et stort fokus på de 
mere dagligdags aspekter i det at have 
stomi.

oprerede personer, samt personer med 
sygdomme der kan føre til anlæggelse af 
stomi/resorvoir. Læs mere på www.copa.dk

BLUEHORS.COM

PARADRESSUR
OPLEVELSER I VERDENSKLASSE

Dressur i 
unikke 

omgivelser 
  

Hvorfor vælge Olivia Danmark 
som din BPA-leverandør?

✓ Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

✓ Du og dine behov er i fokus og du får en fast 
tilknyttet BPA-rådgiver.

✓ Vi har et brugervenligt IT-system til at oprette 
nye medarbejdere, lægge vagtplaner mm.

✓ Du får adgang til en vikarportal, hvor du kan 
søge efter vikarer.

✓ Vi har et indgående kendskab til lovgivningen.

✓ Vi fører altid en fortrolig og uformel dialog, 
når vi rådgiver og vejleder dig.

Vil du vide mere?

Kontakt BPA-rådgiver Dea eller Edith på
8888 7171

bpa@oliviadanmark.dk
www.oliviadanmark.dk

HandicapNyt - august 2021.indd   1 04-08-2021   14:08:18



» GLOBALT SAMARBEJDE | PENCIL-ALT ANN-KATRINE KVIESGAARD   CAMERA PRIVATFOTO

Håb i en  
hård hverdag 

Rejsebrev fra Uganda

 Jeg er formand for Ungdomskred-
sen (UK) i Dansk Handicap Forbund 
og med i udvalget for globalt sam-

arbejde i forbundet og ulandsudvalget 
i Parasport Danmark. I juli rejste jeg på 
mit andet besøg til Uganda. Jeg var 
sammen med Kimmie, som er frivillig i 
Parasport Danmark. I de to uger jeg var 
afsted, havde jeg flere forskellige ka-
sketter på.  

Den første uge blev brugt på at træne 
nye coaches med handicap, som efter 
træningen skal hjem til deres lokal-
samfund og træne andre i enten sitting 
volleyball, football eller boccia. Det var 
fantastisk at opleve, hvor motiverede 

de kommende trænere var. De var på 
fra morgen til aften, stillede spørgsmål, 
og arbejdede med de udfordringer, som 
de kan møde som trænere, og fik sat 
fokus på, at de er rollemodeller.  Alle jeg 
mødte den første uge, var mennesker 
med handicap med overskud til at gøre 
en indsats for andre. 

Men det er langt fra alle mennesker 
med handicap i Uganda, som har disse 
ressourcer. Det blev der virkelig sat 
fokus på i den følgende uge. Her var jeg 
afsted som repræsentant for Uganda 
landegruppen i Dansk Handicap For-
bund. Vi var tre dage i Gulu, som ligger 
i det nordlige Uganda. Formålet var at 

få en viden om tilgængeligheden både 
hjemme hos folk, men også i forbindelse 
med transport, behandling og aktivite-
ter lavet af organisationerne. Her mød-
tes jeg med en række organisationer, 
som har rod i området omkring Gulu. 

Mødet med mennesker i Gulu
Der er en kæmpe forskel på, hvor aktive 
hver af organisationerne er, men jeg var 
meget imponeret over repræsentan-
terne af rygmarvsskadede i Gulu. De 
havde gang i så mange aktiviteter, som 
inkluderede dem i et unikt fællesskab. 
De besøgte fx nyskadede på hospitalet 
og introducerede dem til organisatio-
nen, og de spillede boccia og kørestols-
basket to gange om ugen, som er en 
aktivitet, der samler medlemmerne. Min 
opgave var at mødes med organisatio-
nerne og suge til mig af viden. 

Jeg besøgte også tre mennesker 
med rygmarvsskade, samt en mor til en 
datter med seglcelleanæmi i deres eget 
hjem. Den første var en 12-årig pige, 
som for tre år siden fik en rygmarvsska-
de. Hendes mor havde arbejdet for at 
inkludere pigen i skolen, men desværre 
havde hun fået tryksår af at sidde på en 
stol fra kl. 8-13 hver dag. Derfor lå hun 

Workshop med 
boccia- træning.

Sitting volleyball blev også præsenteret på workshoppen.
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hjemme 
på en bam-
busmåtte, mens 
hendes mor prøvede 
at behandle hendes tryksår med hon-
ning. Det resulterede i, at fluerne svær-
mede om sårene, og de så meget be-
tændte ud. Pigen får udelukkende hjælp 
fra familien, og moderen må ud at tjene 
penge, mens bedstemoderen tager sig 
af pigen. Ingen af de tre steder, hvor jeg 
var, havde de tilskadekomne adgang til 
toiletter. Det betyder, at familierne er 
nødt til at være meget kreative. 

Boda boda transport
Den anden jeg besøgte var en ung 
mand på 32 år, som fik en rygmarvsska-
de i 2017 i en Boda boda ulykke. Boda 
bodaer er scootere, som bruges som 
taxaer i Uganda. Det er en billig trans-
portform, og de kan komme hurtigt 
omkring. De køres dog ofte med døds-
foragt, og der er derfor en høj rate af 
rygmarvsskadede i Uganda. Han boede 
med sin kone, tre børn og sin far, som 
har bygget de lerhuse, de bor i. Den 
unge mand fik ikke en kørestol med det 
samme, da det er en stor udfordring at 
få en kørestol, og han var derfor nødt til 
at slæbe sig omkring med armene. Efter 
han fik en kørestol ændrede hans liv sig 
radikalt. Han virkede dog deprimeret, 
men var alligevel stand til se fremad. 
Han bor i et svært fremkommeligt ter-
ræn og kører stadig Boda boda, når han 
skal ind til byen i Gulu, men er skræk-
slagen for endnu en ulykke. Familien er 
landmænd, hvilket er umuligt for ham at 
blive. Derfor drømmer han om at starte 
en afgrødeforretning eller en pengefor-
retning, som han kan passe fra sin køre-
stol. Det var rart at opleve, at han kunne 
se fremad på trods af hans depressive 
udtryk.

Rygmarvsskadede på hospital
Jeg besøgte Lacho Hospital, hvor de 
bl.a. behandler rygmarvsskadede. Iføl-
ge lederen er patienterne oftest kun 
indlagt i den akutte fase og bliver ud-
skrevet efter to - tre uger. De har ikke 
mulighed for rehabilitering. Kun de fær-
reste er så heldige at modtage en køre-
stol gennem donationer. Oftest har fa-
milierne ikke råd til at købe en kørestol. 
Det betyder, at mange bliver udskrevet 

til en hver-
dag i sengen 
eller på bambusmåtter 
på gulvene, hvor de 
må krybe omkring 
med den armkraft, de 
har tilbage efter deres 
ulykker. 

Når de nyskadede kom-
mer på hospitalet, får de 
gratis behandling, men denne 
finansiering gælder kun patien-
ter, som kan komme hen på ho-
spitalet. Patienter, der bor langt 
fra hospitalet, har ikke mulig-
hed for gratis behandling. Le-
deren fortalte, at de havde et 
stort ønske om at komme ud 
og besøge patienterne, men 
en nedskæring af budgetter-
ne har betydet, at hospitalet 
ikke har denne mulighed. 

SIA vil uddele pjecer om fx 
tryksår
SIA, som er organisationen for ryg-
marvsskadede i Uganda, har indført 
deres egen peer-to-peer ordning, 
hvor de i det omfang, det er muligt, 
tager ud til nyskadede med en moti-
vationsguide, hvor de tilskadekomne 
bliver introduceret til organisationen, 
og peer-to-peer netværket som kan 
hjælpe dem på vej. De, der tager ud 

GLOBALT SAMARBEJDE « 

Ann-Katrine Kviesgaard besøgte en mor, hvis datter har tryksår, derfor ligger hun på en bam-
busmåtte.
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Jeg er hurtigere på jobbet med min
PAWS hjælpemotor end i bil, og jeg

undgår forflytninger.

John M. Hinrup, tetraplegiker
 og virksomhedsejer

Årets produkt 
Health & Rehab 

Scandinavia
2021

Din PAWS-forhandler:
www.koerestolseksperten.dk

8980 3098 * admin@koerestolseksperten.dk
Livøvej 27A, 8800 Viborg - Lunikvej 44A, 2670 Greve 

TLF. 66 17 70 16
Skal vi også hjælpe dig?

Tlf.: 22 66 50 57
www.tuluna-design.dk

Tøj til dig med særlige behov

Ud i livet med handicap

Gør din hverdag lettere

Af & på - UDEN forflytninger

DYRK GLÆDEN

/sport24dk @sport24dksport24.blog www.sport24.dkBesøg os:  i butik

Erhvervsrejser
Betaler du for meget for dine erhvervsrejser? 
Kontakt vores eksperter og få markedets 
billigste fly- og hotelpriser.

Danmark: +45 7642 9999
Grønland: +299 322 899
sales@vr-travel.com vr-travel.com

El og ventilation

Døgnvagt: 70 900 200
www.blue-tech.dk

Køb professionelle  

sygepleje- og
husholdnings-

produkter
www.abenaprivat.dk
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Storgade 30 B, 1.sal • 4180 Sorø
Tlf. 5786 2525



GLOBALT SAMARBEJDE « 

på besøg, har selv været igennem 
processen, hvilket medfører en god 
erfaringsudveksling. Rygmarvsskade-
organisationen higer efter at få hjælp 
til at udvikle noget letforståeligt infor-
mationsmateriale, som nyskadede kan 
få med hjem fra hospitalet. Ikke mindst 
kendskabet til tryksår, hvordan det 
ser ud, når det er ved at udvikle sig, og 
hvordan man behandler dem samt ba-
sisinformation om rehabilitering efter 
en rygmarvsskade. 

I udvalget for globalt samarbejde i 
Dansk Handicap Forbund er der netop 
blevet lavet et udvalg, hvor vi bl.a. skal 
arbejde på at udvikle noget informati-
onsmateriale, som kan bruges på tværs 
af landegrænser. En rygmarvsskade er 
jo en rygmarvsskade, uanset om du bor 
i Uganda, Guatemala eller Nepal.

Enlig mor med stor gæld
De sidste jeg besøgte var en familie 
på seks personer, hvor den yngste af 
børnene havde sygdommen seglcelle-
anæmi, som er smertefuldt og kræver 
daglig medicin, som koster omkring fem 
kr. om dagen, og der skal tages blodprø-
ver en gang om måneden, som koster 
40 kr. Moderen har fire andre børn. Da 
den yngste blev født, forlod faderen 
familien, fordi barnet skreg af smerte 
konstant. Moderen måtte sælge hjem-
met, og købte et billigt hus, hvor der kun 
lige er plads til familien. For at familien 
kan få mad og datteren medicin, har hun 

lånt 2.000 kr. af en lånehaj med skyhøje 
renter, og hun skylder nu 8.000 kr. Hun 
frygter, at han tager huset fra dem. Hun 
sælger børnesko på gaden for at forsør-
ge familien og må ofte vælge mellem 
mad på bordet og medicin til datteren. 

Organisationen for seglcelleanæmi råd-
giver familier med sygdommen via en 
hotline, som man kan ringe til, hvis det 
bliver så alvorligt, at patienten må ind-
lægges, og for at informere andre læger 
om korrekt behandling.

Videoer på vej på  hjemmesiden 
I Uganda optog jeg en række videoer, som vil komme ud via vores online- 
kanaler for bl.a. at vise den danske befolkning vigtigheden af, at Dansk 
Handicap Forbund deltager i ulandsarbejdet. De erfaringer vi har, kan vi give 
videre til de lande, som vi samarbejder med og skabe hjælp til selvhjælp.

Introduktion til 
Play and games.

Ann-Katrine besøger en ung mand og 
hans familie. Hans far har selv bygget 
lerhytten.
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» LÆSERNE SKRIVER | PENCIL-ALT TOVE OG JØRGEN MADSEN    CAMERA PRIVATFOTO

På tryg rejse 
med Vestfyns Ferieklub 

 Efter vi i mere end 50 år selv har 
stået for vores ferier, enten kørt 
selv, været med til at arrangere 

busture eller rejst med fly for at besøge 
bekendte i udlandet, føler vi nu, at det 
ville være rart med lidt mere sikkerhed 
og fællesskab på ferierne.

I Handicap-nyt faldt vi over en an-
nonce fra Vestfyns Ferieklub, der ud-
bød tre ferierejser med fly og en med 
liftbus, alle med frivillige hjælpere på 
rejserne efter deltagernes behov.

Vi faldt for en tur til Tenerife fra 8.-
12. marts, så vi kunne komme ned til 
noget varme i foråret, og vi var heldige 
at få de sidste to pladser på turen, 
hvor der deltog 13 deltagere og ni 
hjælpere.

Spændte mødte vi op i Billund Luft-
havn den 8. marts tidligt om morge-
nen. Vi skulle flyve kl. 7.15, så vi mødte 
alle op kl. 4.30 og blev mødt af friske 
hjælpere, der sørgede for, at indtjek-
ningen forløb uden problemer. Med alle 
vel om bord, var der afgang efter pla-
nen mod Tenerife.

Vel fremme i lufthavnen ventede en 
liftbus på at transportere os til vores 

hotel Mary Sol i Los Christianos, igen 
med den fornødne hjælp så alle nåede 
frem til deres værelser i god behold.

Alle måltider (morgenmad og aftens-
mad) blev indtaget i hotellets restau-
rant, hvor vi var placeret ved et langt 
bord med mulighed for socialt samvær. 
Al servering var som buffet, og der var 
rigeligt at vælge imellem, igen var der 
en hjælpende hånd til de, der havde 
behov for det.

I løbet af dagen var der rig lejlighed 
til en tur i varmtvandsbassinet (34 gra-
der), der var livredder hele dagen og 
mulighed for at blive liftet op og ned 
efter behov. Hver formiddag var der 
oplæg til fællestræning med terapeut 
på bassinkanten. Og der var rigeligt 
med solsenge og siddegrupper til dem, 
der foretrak det.

Det mest søgte område i byen var 
strandpromenaden med udsigt over 
Atlanterhavet og færgetrafikken til de 
omliggende øer. Langs strandprome-
naden lå restauranter og barer side 
om side, så der var rigelig mulighed for 
både at få stillet sult og tørst. Hver for-
middag var der mulighed for at slutte 

sig til en gruppe, der fulgtes til prome-
naden.

En heldagsudflugt til en stor zoolo-
gisk have (Lora Park) med blandt andet 
delfin og spækhuggershow var også 
med i turen.

Hvorfor nu denne beskrivelse af en 
ferietur? Såmænd fordi vi oplevede 
den tryghed, det er at rejse i en grup-
pe, hvor der er tilknyttet hjælpere, der 
kan træde til, hvis der er behov for det, 
og det endda uden indflydelse på rej-
sens pris, da alle hjælpere er frivillige, 
og udgifterne dækkes af fondsmidler.

Hvis ovennævnte virker interessant 
kan der findes yderligere oplysninger 
på Vestfyns Ferieklubs hjemmeside 
www.handicapgrupperejser.dk, hvor 
det også er muligt at læse mere om 
rejserne.

Ellers kontakt Vestfyns Ferieklubs 
formand Lene Hansen tlf. 24 66 56 88 
for at høre nærmere.

Tove og Jørgen Madsen nød ferien, som var 
arrangeret.

Promenaden var et stor hit 
for deltagerne, som nød ud-

sigten og turen.
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Fra politi-
betjent til 

formand 
for RYK 
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Et overfald med jernstænger i tjenesten og en lang kamp for at få en diagnose.  
Helle Schmidt, formand for RYK, fortæller om sit liv til Handicap-nyt

 Drømmen om at blive politibetjent startede, da Helle 
Schmidt var barn, en onkel var politibetjent, og hun 
syntes, det måtte være et spændende job at have. Det 

koblet med en retfærdighedssans og en lyst til at arbejde med 
mennesker bl.a. dem i samfundet, som er kommet på afveje, 
da ikke alle har haft det nemt. Det har hun heller ikke selv haft. 
Hun har boet på 42 forskellige adresser og skiftet folkeskole 13 
gange. Hvis hun endelig var faldet til et sted, så skulle de flytte. 
”Min mor var hjemmegående, og min far skiftede konstant 
arbejde, og så flyttede vi andre bare med. Han havde mange 
forskellige jobs, lige fra landmand til forfatter og brandmand til 
fængselsbetjent for nu blot at nævne nogle stykker,” siger hun.

Som teenager stak hun af om natten og hang ud med nat-
tens frie fugle, og hun så, at kriminalitet, vold og tvang var 
noget, der hurtigt kunne gå ud over de svageste i flokken, fx 
en pige der blev ”lånt ud ” til mænd og fik bank, da hun ikke 
ville lånes ud længere. Helle syntes, at det var urimeligt. ”Jeg 
tænkte dengang, at det her er helt galt,” siger Helle. Så heller 
ikke der følte hun sig hjemme, men de oplevelser kunne hun 
siden trække på.  

Det lå lidt i hendes barndomsmiljø og i tiden, at kvinder ikke 
kunne lige så meget som mænd. ”Det mente jeg var noget 
sludder, og som 17-årig meldte jeg mig til hjemmeværnet og 
lærte at håndtere våben. Efter skolegangen arbejdede jeg 
som discjockey, og mødte min første mand og fik mit første 
barn, da jeg var 19 år. Jeg arbejdede som ung mor som ufag-
lært sygehjælper og oplevede mange uretfærdigheder især 
på et plejehjem for psykisk syge, som ikke altid blev behand-
let pænt af personalet, ” siger hun. 

Op ad bakke for kvinder på  Politiskolen
I 1985 blev hun optaget på Politiskolen, og her var der nye 
uretfærdigheder i udsigt. De var 13 kvinder ud af 328 poli-
tielever på studiet, og ikke alle lærere syntes, at der burde 
være kvinder i politiet. En lærer talte med vilje hendes arm-
bøjninger forkert, så hun ikke kom op på antallet i forhold til 
den afsatte tid. Men heldigvis var der en anden idrætsinstruk-
tør, som blev gal over det og overtog tællingen. Men op ad 
bakke var det ind imellem.

Før MeToo på Frederiksberg
Praktikperioden var på Frederiksberg, og tiden var en helt an-
den. Den vagthavende opførte sig meget upassende over for 
hende og var grænseoverskridende. ”I dag var han faldet for 
MeToo. Men heldigvis syntes de andre betjente ikke om hans 
adfærd, så de gjorde, hvad de kunne for at skærme mig fra ham, 
og han blev til sidst fjernet som vagthavende. Det var en anden 
tid, det medgiver jeg, men det var klamt alligevel. Han var en 
dygtig betjent og syntes selv, at det bare var for sjov,” siger hun. 

Banket af BZ’ere med  jernstænger
I 1988 arbejdede hun i beredskabsafdelingen og blev kaldt 
ud til en BZ-happening i indre by i Købenavn. Den første kon-

frontation med BZ’erne resulterede i nogle anholdelser, så 
hun og kollegaerne tog tilbage til stationen. Efter en pause 
blev de kaldt ud til en helt anden opgave. På vej til den blev 
de udsat for et overraskelsesangreb. Bilen blev stoppet af 
BZ’ere og smadret med jernstænger og kasteskyts.

”Vi vidste, at vi skulle ud så hurtigt som muligt, for hvis en 
molotovcocktail kom ind i bilen, så døde vi. Vi forlod bilen, og 
jeg nåede lige at tænke, at nu dør jeg. Der var et hav af sort-
klædte mennesker med hætter, og de slog løs på os. Der var 
en hadsk stemning. Jeg fik tunnelsyn og så en kollega, der lå 
ned og fik slag. Jeg ville derhen, og så husker jeg ikke mere. 
Det næste er, at jeg vågner op i en butik. En betjent i civil si-
ger, at han så mig blive slået bevidstløs, og at de ikke havde 
stoppet med at slå mig med jernstænger af den grund. Jeg 
kom på hospitalet, og efter et par timer blev jeg sendt hjem 
med besked om at holde mig lidt i ro. Men der var noget galt; 
jeg fik spasticitet, problemer med min tarm og med min blæ-
re, voldsomme smerter osv. Jeg blev sendt rundt i systemet 
i årevis uden nogen egentlig diagnose. Jeg var tilknyttet flere 
hospitaler - Ingen så hele mig, man så på min tarm som noget 
isoleret, min blære, som noget andet, min smerte som noget 
tredje, og sådan kan jeg blive ved,” siger hun. Fra 1990 fik hun 
andre opgaver i politiet fx i efterretningstjenesten og arbej-
dede med logistik til statsbesøg.  Og på privatfronten var hun 
nu mor til fire sønner, som hun boede alene med.

Syg og i kørestol
I 1998 havde hun solgt sit hus og skulle bo med sine børn i en 
campingvogn, mens et helt nyt svensk træhus blev bygget. 
Men den første aften i campingvognen blev hun voldsomt 
syg og kom på hospitalet. Hun blev indlagt på det lokale sy-
gehus i Faxe, hvor man først troede, at det var en blodprop 
og dernæst sklerose. Grundet mistanken om sklerose blev 
hun overflyttet til Næstved Sygehus. Her mente overlægen, 
at hun var et psykiatrisk tilfælde. Hun kom til psykiater, som 
fandt hende fuldstændig normal, og en psykolog bekræftede 
samme indtryk. Kommunen mødte op på hospitalet, da det 
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Helle har prøvet mange 
sportsgrene – også søsport.
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kom dem for øre, at Helle var indlagt, og at hun og drengene 
ikke havde noget sted at bo. De ville derfor sende børnene i 
familiepleje. 

Alt væltede over hende, og tanken om at alle ville have det 
bedre uden hende, strejfede hende. Heldigvis trådte familien 
og gode venner til og tog sig af børnene. Helle Schmidt købte 
et hus og droppede byggeplanerne. Siden den aften i cam-
pingvognen har hun været kørestolsbruger.  Da hun blev ud-
skrevet uden at være udredt, forhindrede overlægen hende 
i at få en kørestol med hjem, da hun efter hans mening godt 
kunne gå, men bare ikke ville. ”Så stjal jeg en og sagde, at de 
bare kunne anmelde mig til politiet. Det skete dog ikke, og 
kommunen gav mig hurtigt en kørestol,” siger hun.

Efter hospitalsoplevelsen var hun desperat og opsøgte i de 
følgende år læger, fysioterapeuter og alternative behandlere. 
Først i 2011 kom hun på Rigshospitalet for at blive undersøgt, 
og så gik det stærkt. Hun kom på Klinik for Rygmarvsskader 
i Hornbæk, og her var der ingen tvivl. Helle er og var ryg-
marvsskadet, og alle hendes symptomer har været lige efter 
bogen, men ingen havde set dem. 

Børnene var nu igen overladt til dem selv. Den ældste var 
flyttet hjemmefra, og de to mellemste var på Herlufsholm, 
og den mindste boede hos en veninde. ”Den støtte gjor-
de, at jeg kunne koncentrere mig om at lære om livet som 
rygmarvsskadet. Jeg fik at vide, at hvis jeg havde fået den 
rette behandling efter arbejdsulykken, så kunne noget af min 
gangfunktion have været reddet. Det var en hård pille at slu-
ge,” siger Helle.

På Hornbæk blev hun mødt af højt specialiseret fagper-
sonale, der kunne forklare Helle, hvad det vil sige at være 
rygmarvsskadet og fx bruge kateter. ”Det var en lettelse, at 
der var nogen, der så på hele mig efter at være tilknyttet fem 
hospitaler, der tog sig af hver sit speciale,” siger Helle. 

Mødet med RYK
På Hornbæk mødte hun RYK, som er en specialkreds i Dansk 
Handicap Forbund. Og i uge 30 tog hun med de yngste søn-
ner til sommerkursus på Egmont Højskolen. De havde aldrig 
været på højskole, og hun lovede drengene, at hvis det var 
kedeligt, så tog de hjem igen. Det var det ikke, og de har 
været der sammen hvert år siden, så i år havde de 10 års ju-
bilæum. 

”På Hornbæk og af RYK fik jeg så meget på så kort tid, og 
jeg ville gerne give noget tilbage. Jeg blev engageret i RYK 
og har været formand siden 2015. Jeg synes, at vi gør meget 
rigtigt i RYK, og det er fantastisk at møde nye familier, som 
blomstrer helt op, når de oplever, at et liv med en rygmarvs-
skade enten i eller uden kørestol godt kan lade sig gøre, og at 
man kan være glad for det nye liv,” siger hun.

Der er brug for RYK
RYK har i år fejret 50 års jubilæum og ved sidste generalfor-
samling blev hun genvalgt, og hun vil gerne være med til at 
udvikle RYK. Udgangspunktet er ifølge hende godt, for RYK 
kan meget, men kan også blive bedre, synes hun.

Visionerne for de kommende år er klare, ifølge Helle. ”Vi 
skal kæmpe for, at der stadig er en højt specialiseret enhed til 

at se på rygmarvsskadede. Som det er nu, er vi dybt afhæn-
gige af 10 specialer inden for tarm, blære, diabetes, tryksår, 
vejrtrækning osv. Det er vigtigt, at der er et helhedssyn på os. 
De almindelige læger i lægecentrene er generalister og har 
ofte ikke den viden og indsigt, vi har brug for. Vores medlem-
mer oplever ofte, at de selv skal forklare, hvad der er galt. Jeg 
har været til læge med en blærebetændelse, hvor jeg blev 
spurgt, om det svier ved vandladning. Det ved jeg jo ikke, da 
jeg ikke kan mærke det. ”Men så er det ikke blærebetæn-
delse,” siger lægen. Den slags oplever vi rygmarvsskadede 
konstant i sundhedssystemet. Derfor er det vigtigt, at RYK 
hele tiden er synlig. Forskning og erfaringsudveksling er nogle 
af vores andre opgaver samt henvendelser til politikere, da 
der er stor uvidenhed om vores liv som rygmarvsskadede,” 
siger hun. 

Helle Schmidt har det i dag ok, selvom hun mistede sit job 
i politiet i 2016, smerter og posttraumatisk stress sluttede 
karrieren efter 31 år. Hun er også aktiv i Thin Blue Line, som 
er en organisation for sygepensionerede politifolk og deres 
pårørende. De to organisationer har stor betydning for hen-
de – ”Livet er en gave rygmarvsskadet eller ej,” slutter Helle 
Schmidt.
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Helle Schmidt var i politiet i 31 år, 
og hun  var glad for sit arbejde.
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Samarbejde med andre organisationer har båret frugt

 Dansk Handicap Forbund har 
sammen med syv andre or-
ganisationer på bevægelses-

handicapområdet arbejdet sammen 
i et BPA-netværk, hvor vi deler viden 
og koordinerer vores politiske indsats 
omkring ordningen. Indsatsen har 
styrket vores arbejde, så vi har opnået 
stort fokus på de udfordringer, vores 
medlemmer oplever i forhold til at blive 
visiteret til ordningen og få udmålt den 
rette mængde hjælp. 

Problemerne er mange
Vi formulerede i fællesskab en række 
akutte udfordringer såsom: Misbrug af 
rådighedstimer af besparelseshensyn. 
Manglende mulighed for at få hjælp 
under indlæggelse. Problemet med at 
sundhedsydelser klippes ud af ordnin-
gerne. Udmåling af standardiserede 
utilstrækkelige administrationsbeløb, 
som betyder, at borgerne mister mu-
ligheden for at pege på den arbejdsgi-
verforening- eller firma, som man har 
tillid til. Og den stramme praksis, som 
gør det svært at komme ind i ordnin-
gen samt nedskæringer i forbindelse 
med revisationer. 

Men når vi gør regnebrættet op, så 
er der ved udgangen af valgperioden 
opnået små fremskridt, som vi her vil 
gøre status over.

De små fremskridt
 ұ 1. juni 2021 vedtog Folketingen be-
slutning V141, hvor man anerkendte, 
at der er udfordringer for ordningen, 
og at der skal arbejdes med at vær-
ne om ordningen. Beslutningen var 
støttet af: S, V, DF, SF, RV, EL, ALT og 
KD.

 ұ  En følge af de politiske forhandlinger 
i løbet af 2021 førte til, at der blev 
afsat 15 millioner på finanslov 2022 
og frem til at stoppe for misbruget 

af rådighedstimer i dagtimer og 30 
millioner fra 2023 og frem. Dette er 
nu effektueret gennem en ændring 
af udmålingsbekendtgørelsen, hvor-
efter rådighedstimer ikke kan bruges 
i dagtimerne.

 ұ  Der er den 4. oktober 2022 udsendt 
en såkaldt orienteringsskrivelse til 
samtlige kommuner, som præci-
serer ordningen og dens formål. I 
skrivelsen fastslås det, at der intet 
er til hinder for, at man udpeger en 
hjælper til også at udføre ledsagelse 
efter § 97. Det fastslås også, at der 
på hver enkelt ordning skal foretages 
en konkret og individuel vurdering 
af, hvad det vil koste at administrere 
ordningen. Skrivelsen fastslår også, 
at kommunen skal vurdere, om man 
har behov for at få hjælpere med 
under indlæggelse. Samtidig under-
streges det, at varslingsordningen 
på 14 uger gælder, hvis man nedsæt-
ter eller frakender ordningen. Det 
betyder, at man ikke kan effektuere 
afgørelsen, før den har haft mulighed 
for at blive prøvet i Ankestyrelsen. 
Så langt, så godt, men samtidig ope-
rerer skrivelsen med muligheden for 
at ’sætte ordningen i bero’ uden 14 
ugers varsel gælder. 

Sætte i bero og aldersbegræns-
ning
Vi er netop nu ved at indhente svar fra 
ministeriet på, hvordan vi skal forstå 
forskellen på at ’sætte i bero’ og ’for-
ringe’ en ordning? Endelig fremgår det 
af notatet, at der mangler en løsning 
på problemet med helt almindelige 
hjælperopgaver, som omdefineres til 
sundhedsydelser, hvorefter de klippes 
ud af ordningerne.  

Efter flere års tovtrækkeri er det 
lykkes os at få politisk tilsagn om at 
fjerne aldersbegrænsningen på 

overvågningshjælp for mennesker, 
som grundet indgribende funktions-
nedsættelser ikke kan være alene. 
Overvågningshjemlen blev indført i 
2020 for unge mellem 18 og 23 år, men 
vi har hele tiden gjort gældende, at det 
bør være behovet der afgør, om man 
kan få denne hjælp, da vi i forbundet 
primært ser behovet hos voksengrup-
pen. Før valget er der indgået politisk 
aftale mellem S, EL, SF, RV og ALT om 
at fjerne aldersbegrænsningen med 
virkning fra sommeren 2023. Forslaget 
skal dog formelt vedtages ved lov af 
Folketinget. 

Arbejdet fortsætter 
Denne status viser, at der kan opnås 
konkrete resultater, hvis man står sam-
men og arbejder målrettet med at få 
budskaberne igennem. Men vi må sam-
tidig konstatere, at vi slet ikke er i mål. 
Folketingsbeslutningen gik på at værne 
om ordningen, men der er fortsat ikke 
leveret tilfredsstillende på de grund-
læggende udfordringer med ordningen, 
som også må ses i sammenhæng med 
behovet for en reform af området, hvor 
der indføres pligt til at inddrage special-
viden i visitationen og sikre en med-
finansiering, så det ikke alene er 
den lokale kommunekasse, der 
afgør, hvilken hjælp man kan 
få. Arbejdet i BPA-netvær-
ket fortsætter derfor 
ufortrødent i den 
kommende rege-
ringsperiode.   

Små skridt frem på  
BPA-området

» HANDICAPPOLITIK | PENCIL-ALT JEPPE KERCKHOFFS

 CAMERA COLOURBOX
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» KONGRES | PENCIL-ALT BENTE RØDSGAARD    CAMERA CLAUS HAAGENSEN

Samarbejde og 
generationsskifte  

lagt i støbeskeen
Forbundet holdt i oktober kongres på Egmont Højskolen, hvor linjen for de kommende to år 
blev lagt. Ideerne er mange til, hvordan forbundet kan få nye medlemmer i alle aldersgrup-

per med det mål at skabe bedre vilkår for mennesker med handicap i samfundet

Gitte R. Nielsen var dirigent og 
sad ved siden af Landsformand 
Susanne Olsen.
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 Egmont Højskolen i Hou i Jylland 
er både gammel og moderne 
på samme tid. Her har forskel-

lige generationer haft sin gang siden 
1950erne, og meget er forandret lø-
bende - ikke mindst bygningerne. På 
samme måde med Dansk Handicap 
Forbund, hvor mange generationer 
i snart 100 år har arbejdet og stadig 
arbejder sammen for at forbedre vil-
kårene for mennesker med handicap 
i samfundet, så alle kan være med og 
bidrage med, hvad de kan. Og at alle 
kan bidrage, hvis rammerne er ok, det 
ved mange - ikke mindst tidligere og 
nuværende elever på Egmont Højsko-
len. Rammerne uden for salen var også 
billedskønne med løv i efterårspragt, 
og skyer der bevægede sig hurtigt på 
himlen.

En kongres er altid en festlig begi-
venhed, hvor delegerede fra hele lan-
det mødes til to dages intensiv sam-
tale og ideudveksling. Det er her, der 
vælges formandskab og hovedbesty-
relse. Den sidste fysiske kongres var i 
2018, og den i 2020 var ved skærme på 
grund af corona, så glæden ved atter 
at kunne mødes fysisk var til 
at tage at føle på. Der er 
stadig intet, der kan 
slå det at mødes 
og tale med hin-
anden, selvom 
zoommøder 
også kan no-
get, som det 
hedder på 
nudansk.

Formandens beretning
At vi var ”rigtigt” sammen, glædede 
landsformand Susanne Olsen, som 
indledte kongressen og bød de mange 
tillidsfolk velkommen.  Hun fortalte, at 
hun havde det, som de køer vi ser i tv, 
når de slippes ud på græs og er ustyrli-
ge af glæde.

Kongresberetning
Landsformanden fortalte, at hun ty-
deligt huskede landets nedlukning i 
marts 2020. ”Det var en helt almindelig 
aften og på ganske få minutter var min 
kalender ryddet, og det var slut med at 
komme ud til arrangementer i afdelin-
gerne,” mindedes hun. 

Hun fortsatte med at fortælle, at si-
den coronaepidemien er der kommet 
både inflation, krig i Ukraine og en for-
nemmelse af at verden, som vi kendte 
den, ikke er en selvfølge længere, og at 
værdierne i samfundet udfordres. ”Vi er 
afhængige af kompensation, det er vig-
tigt, at vi står sammen om rettigheder. 
Der er ikke sket landspolitiske tiltag på 
handicapområdet i de forgangne år på 
grund af manglende politisk vilje, selv-

om der er behov for ændringer. 
Det ses fx ved, at medlem-

merne oplever massive 
udfordringer. Forbun-

dets rådgivning har 
på to år fået 4000 

henvendelser 
om hjælp, og 

det under-
støttes også 

af forskning 
og offentlig 

statistik, 
der 

viser, at der sker mange fejl i kommu-
nerne, og mange borgere mister tillid til 
samfundet og livskvalitet.  Men intet er 
så skidt, at det ikke er godt for noget, 
fordi coronanedlukningen gjorde, at vi 
for at holde kontakten til hinanden har 
holdt mange online-møder. Ikke kun 
udvalg og personale, men også online-
arrangementer for medlemmer i Det 
Virtuelle Forsamlingshus; og her er der 
dukket medlemmer op, som ikke før har 
været med til arrangementer. Det glæ-
der mig meget, at der er kommet nye til 
på den måde. Fx har vi holdt julebanko 
en gang, og så har vi skabt en  tradition,” 
sagde hun. 

Hun påpegede, at forbundet havde 
undgået at lukke afdelinger ved hjælp 
af sammenlægninger og få afdelinger 
med nye navne. Siden sidste kongre-
speriode er 1600 meldt ind, og 400 
har forladt forbundet mange på grund 
af dødsfald. ”Vi er blevet gode til at 
rekruttere nye medlemmer, have fæl-
lesskab, projekter, netværk osv. og 
samarbejde med andre handicaporga-
nisationer,” konstaterede hun.

Susanne Olsen oplyste, at hun gen-
opstillede som landsformand for at 
modernisere forbundet ved at satse 
endnu mere på at danne netværk, ”For-
bundet skal være en vigtig stemme på 
handicapområdet, som bidrager med 
bæredygtige løsninger. Vi skal være en 
attraktiv platform for medlemmerne 
og hjælpe med at sætte aktiviteter i 
gang.  Vi skal udvikle os, markedsføre 
os og få en ny visuel identitet. Til det 
formål er en ny hjemmeside på trap-
perne, hvor medlemmerne kan skabe 
grupper og deltage i et netværksuni-
vers,” sagde hun. 

KONGRES « 
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Genvalg
Landsformand Susanne Olsen, 
næstformand Rikke Kastbjerg og 
hovedkasserer Chanette Holst 
blev alle tre genvalgt med stor 
applaus. 

De blev valgt til hoved-
bestyrelsen på kongressen:
Lena Nielsen
Ulla Trøjmer
John Sørensen
Trine R. Jensen
Mikkel Christensen

Suppleanter:
1. Bente Rey
2. Bjarne Thomsen
3. Hans Jørgen Møller

De kongresdelegerede havde fået en 
skriftlig beretning fra såvel forbundet 
som fra udvalg og specialkredse, hvor 
man kan læse, hvad forbundet har ud-
rettet de sidste to år.  Dernæst roste 
hun både afdelingerne, specialkred-
sene, medlemmerne og personalet i 
sekretariatet. 

Ros og problemstillinger
Efter beretningen var der ros til beret-
ningen fra de delegerede for, at der var 
sat mange ting i gang i forbundet ikke 
mindst Det Virtuelle Forsamlingshus 
og de virtuelle kurser. Noget andet der 
glædede var, at Ungdomskredsen havde 
genoptaget det nordiske samarbejde. 
Flere nævnte, at de godt kunne lide 
såvel rummeligheden som sagligheden 
i forbundet.  Der var ingen kritik af be-
retningen, men kritik af de forhold, som 
mennesker med handicap udsættes for, 
og hvor lidt de problemer fyldte i den 
verserende valgkamp.

”Politikerne reagerer ikke på os her 
i valget. Der er intet om os. Duk op til 
møder, få dem til at se os. Vi glemmes 
konstant,” sagde Helga Mark fra Køben-
havnsafdelingen.

Flere indlæg handlede om det fore-
stående valg, og hvordan man kunne 
stille spørgsmål til politikerne på mange 
platforme og ved vælgermøder.

Af andre problemer, der blev nævnt, 
var digitaliseringen, som voldte vanske-
ligheder, og at det stadig halter geval-
digt på tilgængelighedsområdet.

Ungdomskredsen havde for nyligt 
arrangeret et tilgængelighedsløb i Kø-
benhavn, og de hjælper gerne afdelinger 
med erfaringer osv. ”Vores dør er åben 
og vi hjælper gerne afdelinger med det. 
Vi tager også gerne ud til afdelinger eller 
folkeskoler,”fortalte Ann-Katrine Kvies-
gaard, formand fra Ungdomskredsen.

Et andet emne, der gik igen i kom-
mentarerne, var den Borgerstyrede 
Personlige Assistance (BPA), som er 
under hårdt pres. Det er meget svært 
at få BPA, og den er helt lukket land 
for fx ældre aktive, som blot tilbydes 
hjemmepleje og ledsageordning, selv-
om de reelt set har brug for en hjælper. 
Derfor mente flere, at ledsageordnin-
gen burde forbedres. Kirsten Rønhoff 
Hansen fra Skælskør fortalte, at hun 
altid har klaret sig selv og kørt i sin han-
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dicapbil, men nu har hun brug for hjælp 
til at komme ind og ud af den, og den 
hjælp kan hun ikke få. 

Af andre bekymringer fra forsamlin-
gen var tendensen til, at man overlod 
flere og flere opgaver til pårørende og 
frivillige, man frygtede, at det ville tage 
overhånd. Andre især yngre fortalte om, 
at de syntes, at det var svært at få et 
job, når man har et handicap.

Et andet tema var egnede og betale-
lige boliger, og at der manglede lovgiv-
ning på området. Hans Jørgen Møller 
fortalte, at når en bolig skulle renoveres, 
så var det svært at blive genhuset i en 
handicapegnet bolig.

Susanne Olsen fik atter ordet og for-
klarede, at politikerne ikke turde åbne 
op for mere hjælp til ældre med handi-
cap, da gruppen er meget stor, og grup-

pen af ældre vokser hastigt.  ”BPA- ord-
ningen er en kronjuvel. Jeg troede på et 
tidspunkt, at BPA blev afskaffet, det tror 
jeg ikke længere på. Men der kommer 
ikke nogen forbedringer”, sagde hun. 

Hun var også bevidst om problema-
tikken med pårørende, da ingen vil være 
kærester med nogen, som man skal 
hjælpe konstant og samtidig hjælpe si-
ne forældre. 

KONGRES « 

Udstillere og sponsorer
Tre firmaer udstillede på kon-
gressen, det ene var Caretur-
ner, som er et vendekippesy-
stem, der kan monteres i en 
plejeseng, så trykket på kroppen 
fordeles i løbet af natten.

b.near - en ny type trykskærm, 
som forbinder mennesker nemt, 
enkelt og sikkert, uanset tid og 
sted.  Man kan fx ringe til andre 
blot ved et enkelt tryk. Skærmen 
er for alle uanset IT-kundskaber 
også til mennesker, der har sær-
lige behov, da den kan tilpasses 
den enkelte bruger. 

LOBPA – Landsforeningen 
af Borgerstyret Personlig 
 Assistance, som kan hjælpe 
med at finde handicaphjælpere 
og administrere BPA-ordninger 
med mere. 

Auto Mobil som har stor eksper-
tise med handicapbiler lige fra 
individuel tilpasning til salg og 
udlejning. Firmaet havde også 
biler med, som kunne gæstes på 
parkeringspladsen

Dansk Handicap Forbund havde 
en merchandisebod med varer 
fra forbundet og specialkredse-
ne. 

Bevica Fonden og Sparekassen 
Sjælland-Fyn havde sponso-
reret diverse videoklip fra kon-
gressen, som de der ikke var til 
stede, kunne streame via hjem-
mesiden i en afgrænset periode. 
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”Historierne fra medlemmerne er vigtige, mange føler, at de 
deltager i et cirkus. I har været inde på mange gode emner. Tak 
for en god debat, det er vigtigt, at vi kan hjælpe og støtte hin-
anden,” sagde hun. 

Arbejdsmarkedspris
Traditionen tro blev der på kongressen uddelt en Arbejds-
markedspris, som består af et diplom og et glasfad. Inger 
Steen Møller fra forbundets Social- og Arbejdsmarkedspoli-
tiske Udvalg (SAPU) overrakte prisen, der gik til kørestolsfir-
maet Wolturnus, som opbygger kørestole efter individuelle 
mål. ”Firmaet stiller krav om at udvise rummelighed, finde 
løsninger i fællesskab, nedbryde fordomme samt ansætte 
folk efter kvalifikationer, men handicap er ikke en hindring. 
Wolturnus går foran til inspiration for andre virksomheder," 
sagde hun. Firmaet takkede og viste en lille film, der viste, 
at opbygningen af en kørestol gik gennem mange ansattes 
hænder, inden den blev kvalitetsvurderet, og det fremgik af 
filmen, at det ikke er svært at have ansatte med et handi-
cap. 

Se videoer fra kongressen på hjemmesiden
På Dansk Handicap Forbunds kongres blev der li-
ve-streamet fra weekenden med en buket af indslag fra 
de mange aktiviteter, der foregik på kongressen. Op-
tagelsen er lagt op på vores hjemmeside www.dansk-
handicapforbund.dk. Derefter skal du klikke på ’Virtuelt 
Forsamlingshus’, så finder du den.

Du kan samme sted finde mange andre optagelser af 
vores online-aktiviteter.

Rosa-Maria Helle 
var delegeret og 

havde taget sin 
servicehund med til 

kongres.
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Lauthprisen
Søren Møllgaard Kristensen, som er forstander på Egmont 
Højskolen uddelte Lauthprisen, som er opkaldt efter Oluf og 
Ole Laut, tidligere forstandere på Egmont Højskolen.  Denne 
gang foregik det på storskærm, da han var i coronaisolation i 
sit sommerhus. 

Lauthprisen gives til en eller flere personer, som bidrager 
til at nedbryde fordomme og kæmper for, at mennesker med 
et fysisk handicap kan opnå samme muligheder som andre. 
Prisen er en anerkendelse, og bag prisen står Dansk Handicap 
Forbund, Egmont Højskolen, Bevica Fonden og Vanførefonden. 

Prisen blev i 2022 givet til højskolelærer Karen Busk Sørensen, 
som igennem et halvt liv har skabt muligheder for eleverne på 
højskolen. ” Hun møder alle på sin vej i øjenhøjde, så ingen er ladt 
tilbage, hun skaber både gode rammer og udvikler dem. Hun 
er til stor inspiration for os alle sammen,” sagde han. Landsfor-
mand Susanne Olsen supplerede. ”Det er på tide, at vi får dig 
frem i lyset. Du er en vanvittig arbejdsbi, man kan altid kalde på 
dig. Du burde klones og sendes ud til alle kommuner, ingen op-
gaver er for store eller for små. Dit motto er, det finder vi ud af.”

Karen Busk Sørensen modtog Lauth-
prisen og var både glad og overrasket. 

Mikkel Christensen beder 
om ordet. Han blev senere 

på kongressen valgt ind i 
Hovedbestyrelsen, som en 

af de yngre og bidrager til 
generationsskiftet.
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Regnskab 2020 og 2021
Regnskabet har i perioder vakt intens 
debat på kongresser, men ikke i år.  Ho-
vedkasserer Chanette Holst beskrev, 
at corona-årene ikke havde været let-
te, da mange aktiviteter ikke blev gen-
nemført, og derfor har vi fået bevilget 
færre penge fra fonde. Forbundet er 
sat ned med 400.000 kr. i Tips- og lot-
tomidler. ”Det var meningen, at vi skul-
le have et overskud på 500.000 kr., men 
det er endt med 16.000 kr. Kantinen, 
som forbundet ejer i Handicaporgani-
sationernes Hus, var lukket ned i lange 
perioder i corona-perioden, og den har 
ikke givet overskud, derfor er det ikke 
lykkedes at nedbringe kassekreditten 
så meget, som vi havde ønsket, ”sagde 
hun.

Direktør Jens Bouet tilføjede, at både 
han og landsformanden med flere i for-
bundet lod honorarer fra bestyrelses-
poster, de har i kraft af at repræsentere 
Dansk Handicap Forbund, blive fratruk-
ket deres løn og på den måde bidrog til 
at holde udgifterne nede.

Ved debatten efter fremlæggelsen 
var der stor ros fra adskillige delegere-

de, også fra tidligere kritikere, fordi det 
lod til, at der var blevet bedre styr på 
økonomien.

Fremtidigt arbejde 
Ved kongressen lægges linjen for, 
hvad forbundet skal satse på inden for 
nogle afgrænsede områder. I år var 
disse området i spil: Rekruttering, vi-
densdeling, sparring og synlighed. De 
delegerede arbejdede i workshops, og 
de mange ideer blev flittigt noteret og 
indsamlet for at kunne blive taget med 
hjem til sekretariatet som et inspirati-
onskatalog. I plenum fik de delegerede 
mulighed for at berette om nogle af 
ideerne, det skete, mens stemmerne 
fra valget til hovedbestyrelsen blev 
talt op. 

Nogle af ideerne var:
 ұ At man skulle møde kommende 
medlemmer, hvor de er – og tage ud 
til dem og fortælle om rådgivning og 
bisiddere. 

 ұ At lokalafdelinger skulle samarbejde 
med Ungdomskredsen (UK).

 ұ At fortælle om det virtuelle forsam-
lingshus.

 ұ At have lokale arrangementer på 
væresteder, eller på Egmont Høj-
skolen – og så få medlemmer den 
vej.

 ұ At få hjælp til at lægge afdelinger 
sammen.

 ұ At få indflydelse i de mange kom-
muner. 

 ұ At når man har gjort noget, der har 
været en succes – så at notere ned, 
hvordan man gjorde, som en dreje-
bog til inspiration for andre. 

 ұ At få hjælp til at finde nye navne ved 
sammenlægninger.

 ұ At de medlemmer, som ikke er glade 
for eller gode til skærmmøder, får 
hjælp, så vi ikke udelukker nogen, 
der gerne vil, men ikke kan finde ud 
af at deltage. 

Susanne Olsen afsluttede kongressen 
og udtrykte glæde for den store po-
sitivitet på kongressen. ”Hvor er det 
skønt at opleve. Sådan er samarbejde 
mest frugtbart, når vi taler sammen og 
lytter, så noget tredje kan opstå. Det er 
en fornøjelse, når vi alle har lysten til at 
komme videre,” sagde hun. 

Der var også plads til hu-
mor på kongressen.

Her ses en gruppe tillids-
folk fra Nordjylland, som 

morer sig.
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Fun facts: KONGRESSEN I TAL

36 kørestole i salen

12 solgte kurve i  
forbundets egen bod 

1 servicehund

47 gange blev  
ordet taget 

om fredagen

16.554 
 skridt gik  

Katrine Ibsen Larsen  
med mikrofonen  

rundt i salen

8 der strikkede

4 mænd i ternede skjorter

35 kg kartofler  
til festmiddagen

Katrine Ibsen Larsen
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 Dansk Handicap Forbund er igen 
i år rundt på gader og stræder 
for at sprede den gode jule-

stemning, og endnu en gang er det 
med forbundets egne julekort i tasken.

Nogle af julekortene er tegnet af illu-
strator Niels Poulsen, som med finurli-
ge tegninger leder tankerne hen på det 
faktum, at mennesker med handicap 

lever og skal have mulighed for at leve 
et liv med de samme muligheder som 
alle andre.
A. Niels Poulsen: 4 forskellige julekort 

med kuverter.
B. Lise Arildskov de Marco ”Julegaven”. 

4 stk. dobbelte med kuverter.
C. Niels Poulsen: 8 til- og fra klister-

mærker

Bestil julekortene på tlf. 39 29 35 55, 
js@danskhandicapforbund.dk, eller køb 
dem i webshoppen: www.danskhandi-
capforbund.dk/shop

Priser
Pakke A: kr. 40.-
Pakke B: kr. 40.-
Pakke C: kr. 30,-

 ұ Slips, normalpris kr. 100, julepris kr. 
60. 

 ұ Tørklæder, normalpris kr. 100, julepris 
kr. 60.

 ұ Dertil skal lægges forsendelse.

Køb dine julekort hos  
Dansk Handicap Forbund

Juletilbud fra  
Dansk Handicap Forbund

Pakke B:Pakke A: Pakke C:

 H a n d i c a p - J u l  2 0 0 9  •  3 5

Julekort

A.  Henry Heerup julekort, 

 ”Nisse på stige”, 6 stk. enkelte  

julekort med kuverter 

B.  Henry Heerup julekort, 

 ”Den hellige familie”, 4 stk.  

dobbelte julekort med kuverter 

C.  Henry Heerup julekort, 

 ”Nisse med violin”, 4 stk.  

dobbelte julekort med kuverter 

A. B. C.

D. E. F.

G. H.

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

D. Henry Heerup julekort 

 ”Den lille pige med svovl- 

stikkerne”, 4 stk. dobbelte  

julekort med kuverter 

E. Christine Swane 

 ”Juletræet”, 4 stk. dobbelte  

julekort med kuverter 

F. Decoupage af Mette Nørby: 4 stk. 

dobbelte julekort med kuverter 

G. Lise Arildskov de Marco  

”Julegaven”. 4 stk. dobbelte 

med kuverter.

H. Lise Arildskov de Marco:  

”Juletræsturen”. 4 stk.  

dobbelte med kuverter. 

I. Otte forskellige julekort  

med kuverter.

PRIS
Pakke A, B, C, D,  

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

Pakke I: kr. 50. 

Bestil julekortene på  

tlf. 39 29 35 55,  

e-mail js@dhf-net.dk eller  

på www.dhf-net.dk.
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stikkerne”, 4 stk. dobbelte  

julekort med kuverter 

E. Christine Swane 

 ”Juletræet”, 4 stk. dobbelte  

julekort med kuverter 

F. Decoupage af Mette Nørby: 4 stk. 

dobbelte julekort med kuverter 

G. Lise Arildskov de Marco  

”Julegaven”. 4 stk. dobbelte 

med kuverter.

H. Lise Arildskov de Marco:  

”Juletræsturen”. 4 stk.  

dobbelte med kuverter. 

I. Otte forskellige julekort  

med kuverter.

PRIS
Pakke A, B, C, D,  

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

Pakke I: kr. 50. 

Bestil julekortene på  

tlf. 39 29 35 55,  

e-mail js@dhf-net.dk eller  

på www.dhf-net.dk.
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Klar til jul

Tour de Samsø

Venskab

Læs mere på
www.djfh.dk

Højskole hvor alle kan være med!

20 år med højskole

I 20 år har vi lavet højskole for alle
– også udviklingshæmmede. Det gør vi fordi 
alle skal have lov til at blive klogere på sig selv 
og verden omkring dem – handicap eller ej.
Vi er en overskuelig skole med 50 elever så
her er god mulighed for at få nye venner!

Foråret 2023
En god begyndelse på det nye år: Flere venner, 
oplevelser og nye ideer. Vælg mellem de 3 
linjefag musik, design og Idræt og friluftsliv. 

Holdstart 8. januar

9. til 22 juli

23. juli til 5 august

Sommerkurser 2023
Kom til sommerkurses, og få nye venner, 
mens du bliver klogere på dig selv.
Vi har 2 temaer at vælge imellem: 
1 - County og Western og Sport, spis og 
Dans. 

2 - Musik og kunsthåndvært og Sang, Dans 
og teater



Så er næste konkurrence på vej!

På facebook.com/dho.dk kan du 
deltage i konkurrencen om et forløb 
med ansøgningsassistent Louise Castella, 
hvor hun kan hjælpe dig med at søge 
penge til din store drøm? 

For at være med i konkurrencen, skal du 
have et handicap, eller søge på vegne af en 
person med et handicap.

 

Det er IKKE en forudsætning for deltagelse, 
at du har en BPA-ordning eller nogen form 
for relation til DHO - Din Hjælperordning.

Når vi finder og udvælger vinderne, lægger 
vi vægt på, at det er de mest fondsegnede 
historier. 

Vi manifesterer muligheder, 
hvor du troede, der ingen var.. 

Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!
FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK
Tlf 2576 8384

Vil du vinde hjælp 
til at fundraise din 
drøm?


