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Køb litografier af

Lars Nørgaard

Lars Nørgaard, som for nylig udstillede på Horsens 
Kunst museum, skabte for en del år siden fire lito-
grafier specielt til Dansk Handicap Forbund. De fire 
litografier hedder Skyggespil, Piccolo, Duellanter og 
Våde drømme. 

Det er fire litografier i et fortællende og absurd fi-
gurativt sprog og samtidigt ironiske og humoristiske. 
Litografierne er trykt på fransk bøttepapir, hver af 
dem i 200 eksemplarer, nummereret og signeret af 
kunstneren. De måler 65 x 47,5 cm. 

Lars Nørgård (1956) er en anerkendt dansk maler 

og grafiker, hvis værker kan ses på lang række danske 
museer. Han har tillige udført en lang række udsmyk-
ningsopgaver bl.a. til Operaen og Danmarks Tekniske 
Universitet. 

Nu kan du købe litografierne til en rigtig god pris, 
nemlig 400 kr. pr. stk. og som tilbud: Betal for tre og 
få den sidste gratis - dvs. alle fire for 1.200 kr. Til pri-
serne skal lægges forsendelse. ■

Litografierne kan købes i webshoppen på hjemme-
siden og på hovedkontoret kontakt Jeevan tlf. 39 29 
35 55.
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Prøv den nye MC1122, det er noget der virker!
Medema  A/S - Enggårdvej 7 - 7400 Herning - Tlf 70 10 17 55  - info@medema.com - www.medema.dk

Ferie uden forhindringer

Ferie uden forhindringer…
Feriebyen ligger midt i naturen og kun 100 meter fra Grenaa 
Strand. Hele feriebyen er til mindste detalje indrettet med  
henblik på at lette opholdet for mennesker med særlige behov. 

Topmoderne feriehus med fuld tilgængeliged
Weekend fra fredag til søndag 
for op til 5 personer i feriehus kr. 1.835,-

Prisen gælder i ydersæson frem til 17. marts 2017 og er inkl. slutrengøring. 
El og varme afregnes efter forbrug. 

Rummelige og
funktionelle feriehuse

» Soveværelse med 2 elevations- 

 senge 

» Badeværelse med gulvvarme,  

 fastmonteret badebænk og  

 flere hæve/sænke funktioner

» Værelse med udtræksseng  

 (140 cm) og en køjeseng ovenover

» Stue/køkken: Gulvvarme, hæve/ 

 sænke spisebord og køkkenbord

» Gæstetoilet og gang

» Terrasse med havemøbler

» Egen P-plads

Hjælpemidler kan bestilles.  
5 huse har loftlift.

Dronningens Ferieby 1
DK-8500 Grenaa
Telefon +45 87 58 36 50
post@dronningensferieby.dk
www.dronningensferieby.dk

Den populærebadebro udvides i 2017
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PAS GODT PÅ  
FRIVILLIGHEDEN!

I min tid som landsformand har jeg til-
bragt utallige timer på landevejene, og 
mens landskaberne flyver forbi, har jeg 
tænkt over, hvad det er for et projekt, vi 
driver sammen i Dansk Handicap For-
bund.

Tankerne melder sig altid, når jeg har 
været på besøg i vores lokalafdelinger, re-
gioner eller specialkredse og mødt men-
nesker, som på frivillig basis knokler for at 
skabe rammerne for det fællesskab, som 
er forudsætningen for, at vi som forbund 
kan indsamle viden, og i kraft af denne 
viden kan påvirke politikerne.

Mange gange har det slået mig, at det, 
vi arbejder med, er frivillighed, når det 
er bedst. Det er drevet af mennesker, der 
brænder for en sag, og så er det et sup-
plement, der hvor de offentlige tilbud 
ikke slår til – nemlig i forhold til at skabe 
kontakt imellem mennesker og dele vig-
tige personlige erfaringer i et trygt rum.

På efterårets kongres blev emnet frivil-
lighed nævnt flere gange i debatterne. 
Der er en stigende bekymring for, at man 
i kommunerne prøver at få frivilligheden 
til at supplere – og nogle steder – til at 
overtage en række opgaver. Men hvordan 
hænger det sammen, at vi på den ene 
side er en organisation, hvor størstedelen 
af arbejdet udføres af frivillige, og samti-
dig frygter frivillighed?

Jo, det handler simpelthen om, at fri-
villigheden i disse år bliver set som den 
store forkromede løsning på alle samfun-
dets udfordringer. For eksempel tror nogle 
kommuner, at man kan ’ansætte’ frivillige 
til at løse velfærdsopgaver. Dermed risike-
rer frivilligheden at blive misbrugt.

I forbundet har vi arbejdet med frivil-
lighed i 91 år, og vi ved, hvordan frivillig-
heden til enhver tid er ’noget ekstra’, som 

kan supplere der, hvor systemet ikke slår 
til, eller hvor mennesker har brug for no-
gen at læne sig op af eller spejle sig i.

Frivillighed har altid været en del af 
samfundet, men jeg tror, der er et stort 
behov for at få skabt en større fælles 
forståelse af, hvad ’god’ og ’dårlig’ frivil-
lighed er. For os handler det om, at det 
fundament, vi står på – nemlig de kom-
penserende ordninger – ikke kan erstattes 
af frivillighed, men frivilligheden er et 
supplement og et kæmpe aktiv, hvis den 
er forankret i foreninger, hvor mennesker 
driver projektet af lyst. Et eksempel kan 
være vores bisidderordning, som du kan 
læse om på side 36, eller lokalafdelinger-
nes tilbud (se side 18) og på aktivitetssi-
derne på side 21-27.

Mit ønske er, at vi tager udgangspunkt i 
den viden og erfaring om god frivillighed, 
vi har i forbundet, og sætter fokus på em-
net i et bredere perspektiv. Vi skal have 
skabt nogle tydelige afgrænsninger, ram-
mer og politikker på området. Arbejdet 
i forbundet – uanset om der er tale om 
lokalafdelinger, regioner, specialkredse, 
bisiddere, tilgængelighedsforkæmpere 
osv., bekræfter mig dagligt i, at frivillig-
heden ikke er vores fjende, men derimod 
noget meget fint og skrøbeligt, som ikke 
må misbruges, men i stedet skal passes 
rigtig godt på.

Formår vi som samfund at gøre dette, 
så kan frivilligheden til gengæld være lige 
præcis det kit, som får samfundet til at 
hænge sammen på tværs af baggrunde, 
forskelligheder og udfordringer.

 
Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER
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Godadgang.dk har registreret 22 steder i 
samarbejde med handicaprådet i Allerød. 

Byen Bruxelles har udgivet en guide på 
nettet om tilgængelighed for turister med 
handicap. Du kan læse den på engelsk på 
http://www.bruxellespourtous.be.

Det nye nationalbibliotek kommer til at 
hedde Det Kgl. Bibliotek. Kulturminister 
Mette Bock har besluttet, at det nye, 
samlede nationalbibliotek og Danmarks 
største forskningsbibliotek, som så da-
gens lys den 1. januar 2017, skal bevare 
det historiske navn Det Kgl. Bibliotek. 

ET HANDICAP GØR DET 
SVÆRERE AT FÅ JOB
Når man kigger i statistikkerne, så er der 

ingen tvivl om, at det er sværere at få et 

job, når man har et fysisk handicap. 

Mindst 47.000 mennesker med et 

fysisk handicap mangler et arbejde, og 

60 procent af dem med et større fysisk 

handicap er ikke i beskæftigelse. Det 

viser tal fra SFI ifølge Magasinet Ar-

bejdsmiljø, skriver Avisen.dk.

For mennesker med et mindre fysisk 

handicap står 25 procent uden for ar-

bejdsmarkedet, og det er lidt flere end 

for mennesker uden handicap, hvor 

20 procent står uden for arbejdsmar-

kedet.

I Dansk Handicap Forbund er der 

gang i flere projekter, og det er vigtigt, 

mener landsformand Susanne Olsen, 

da det fra alle sider vurderes, at der 

kommer til at mangle arbejdskraft 

i fremtiden. Samme melding lyder 

fra chefkonsulent Mona Bille Hoeg i 

Dansk Arbejdsgiverforening, DA, som 

dog ser en udfordring.

”Virksomhederne vil gerne ansætte 

ansøgere med et handicap. Men de 

har brug for mere viden om, hvad de 

går ind til. Det er vigtigt, at jobcen-

trene klæder dem bedre på,” siger hun 

ifølge Avisen.dk til Magasinet Arbejds-

miljø.

En undersøgelse, som Epinion har 

lavet for Dansk Handicap Forbund, 

bakker op om den udmelding. Her 

melder over halvdelen af de adspurgte 

virksomheder i det offentlige og det 

private, at de har mindre eller intet 

kendskab til støtte- og kompensa-

tionsmuligheder i forbindelse med 

ansættelsen af mennesker med han-

dicap.

Dansk Handicap Forbund arbejder 

på projektet Fjern Barriererne, som 

skal klarlægge, hvilke barrierer, der 

findes for adgangen til arbejdsmar-

kedet for mennesker med bevægel-

seshandicap og komme med bud på, 

hvordan de fjernes.
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Verdens mest tilgænge-
lige feriecenter  
ligger i Korsør

Musholm i Korsør løb i december med den 

præstigefyldte pris som verdens mest tilgæ-

gelige feriecenter. Det skete ved de presti-

gefulde IAUD Awards i Japan sidste år. 

Med prisuddelingen hædrer The Internati-

onal Association of Universal Design steder 

i verden, som sætter nye standarder for at 

bygge bedre for alle – uanset livsvilkår. 

Ud fra visionen om at skabe gode, at-

traktive ferieoplevelser for mennesker 

med handicap tog Muskelsvindfonden i 

1998 i samarbejde med Arbejdsmarkedets 

Feriefond initiativ til at opføre et moderne 

feriecenter, hvor tilgængeligheden for men-

nesker med handicap er i særklasse.

”Det var vores ønske, at Musholm skulle 

udfordre forestillingerne om, hvad men-

nesker kan og ikke kan. På Musholm bliver 

alle mennesker uanset alder og funktions-

nedsættelser mødt af muligheder frem for 

begrænsninger. Både indenfor og udenfor. 

Det betyder ikke, at alle nødvendigvis kan 

alt eller lige hurtigt. Men centret har tilbud 

til alle, og alle kan udfordre deres egne 

grænser,” fortæller Henrik Ib Jørgensen, di-

rektør i Muskelsvindfonden og for Musholm, 

til VD Online.

Interesserede kan læse hele artiklen fra 

VD Online her: http://bit.ly/2hE2RiF
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Biblioteket er et resultat af sammenlæg-
ningen af Det Kongelige Bibliotek i Kø-
benhavn og Statsbiblioteket i Aarhus. 

Antallet af enlige, ældre mænd stiger 
kraftigt i disse år. Fra 1990 til 2016 er 
antallet af enlige mænd over 65 år ste-
get med 41 procent, mens antallet af 

alle ældre kun er steget med 34 procent. 
Det viser ny Momentum-analyse. Det er 
en udfordring, fordi de enlige mænd har 
dårligere helbred end andre ældre. 

Access City Award 2017
Hvert år uddeler Europa Kommissio-

nen en ”Access City Award pris” til en 

europæisk by, som har gjort en stor 

indsats for at skabe god tilgængelig-

hed for mennesker med handicap. I år 

var det den engelske by Chester, som 

fik prisen. 43 byer fra 21 EUlande dy-

stede om prisen. At Chester fik prisen 

skyldtes de mange inkluderende for-

anstaltninger for personer med handi-

cap, ikke mindst når det drejer sig om 

at være turist. 

Prisen blev overrakt af den belgiske 

kommissær Marianne Thyssen, som 

fremhævede, at Chesters bestræ-

belser på at gøre sin historiske og 

kulturelle arv egnet til mennesker 

med handicap fortjente den højeste 

ros. Ikke mindst fordi byen har gjort 

sine vigtigste seværdigheder køre-

stolsegnede og på den måde bevist, 

at turisme er for alle, og at det godt 

kan lade sig gøre at bevare historisk 

og kulturel arv og samtidigt gøre den 

tilgængelig. Både offentlige og private 

virksomheder har været involveret i 

at gøre Chester mere tilgængelig. Den 

europæiske jury værdsatte især de 

foranstaltninger, der var rettet mod 

besøgende med omfattende handicap.

Den hollandske by Rotterdam fik 

andenprisen for fx innovative akti-

viteter og en oplysningskampagne i 

lokalsamfundet. På tredjepladens kom 

Jūrmala i Letland for at sikre tilgæn-

gelighed, både for turister og lokalbe-

folkningen fx ved at skabe udendørs- 

og fitnessaktiviteter.

Andre byer, der fik hædrende om-

tale, var Lugo i Spanien for at arbejde 

inkluderende med ny informations- 

og kommunikationsteknologi (IKT). 

Skellefteå i Sverige for at forbedre 

arbejdsmiljøet for ældre og perso-

ner med handicap i beskæftigelse. 

Alessandria i Italien, som på trods 

af økonomiske problemer, arbejder 

med tilgængelighed ikke mindst med 

inkluderende legepladser, samt den 

portugisiske ø Funchal, som på trods 

af øens geografi med vulkansk terræn 

alligevel gør en del for at gøre strande 

og seværdigheder tilgængelige for 

alle.

Klokketårnet i 
Chester er et 
berømt vartegn
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Borgerne i Aalborg Kommune bliver 

de første i landet, som får mulighed 

for at bestille og betale deres pas 

hjemmefra. Dermed slipper de for at 

stå i kø i borgerservice, og det bliver 

nemmere for personer med handicap, 

som måske har svært ved at komme 

ud og rundt i hverdagen.

”Det er et nyt tilbud, som borgerne 

har taget i brug fra dag 1. Op mod 

25% af vore betalinger er gennemført 

via selvbetjeningsløsningen. Når man 

indleder pasbestillingen hjemmefra, 

bliver man automatisk guidet over til 

tidsbestilling og den digitale samtyk-

keerklæring, som begge forældre skal 

underskrive til bestilling af pas til børn. 

Så selvom der endnu er et stykke til en 

100% digital løsning på pas, så er vi 

nået rigtig langt, ” siger Borgerservice-

chef Dorthe Jespersgaard ifølge denof-

fentlige.dk.

Kommunen sender reminderen ud 

via digital post til de borgere, der mod-

tager det. Det sker fire måneder, inden 

passet udløber, og i meddelelsen vil 

der være et direkte link til tidsbestil-

ling i Borgerservice.

Nyheden melder ikke noget om, om 

tiltaget vil blive udbredt til resten af 

landet.

Bestil dit pas hjemmefra – og få 
en påmindelse inden det udløber

26 patientforeninger med tilsammen 

37.000 medlemmer har længe set med 

bekymring på en udvikling i sundheds-

systemet, der i høj grad truer patient-

sikkerheden i Danmark.

Dansk Handicap Forbund er på veg-

ne af HPV-update og de bivirknings-

ramte gået ind denne sag, da mange 

bivirkningsramte efter HPV-vaccinen 

får diagnosen “Funktionel Lidelse” 

eller kronisk træthed (ME -Myalgisk 

Encephalomyelitis). 

Omkring 300.000 mennesker risikerer 

at blive fejlbehandlet, fordi danske psy-

kiatere har valgt at samle en række fy-

siske sygdomme under det psykiatriske 

forskningsbegreb “funktionel lidelse”.

Indtil videre drejer det sig om ca. 

30 fysiske sygdomme som tinnitus, 

piskesmæld, præmenstruelt syndrom 

(PMS), kronisk hovedpine, bivirknin-

ger af HPV-vaccine, lændesmerter 

m.fl.

En del af disse mennesker får en 

psykiatrisk diagnose – og anbefales, 

terapi og piller og træning – selvom 

de er 100 procent psykisk raske. 

Deres symptomer forklares med an-

tagelser om “forandringer i hjernen”. 

Hypotesen savner videnskabeligt 

bevis og erstatter uden videre de 

fysiske WHO-diagnoser, som allerede 

eksisterer for disse lidelser. Det øn-

sker Dansk Handicap Forbund at gøre 

opmærksom på via specialgruppen 

HPV Update, og derfor opfordres alle 

til at skrive under.

Du kan skrive under via dette link: 

http://bit.ly/2hPQ2Qk 

26 patientforeninger indsamler  
underskrifter mod ukorrekte diagnoser
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Når man rejser, starter rejsen oftere og oftere med et 

besøg på en hjemmeside eller andre digitale platfor-

me. Og det stiller krav til det danske turismeerhverv 

og andre organisationer, som ønsker sig opmærksom-

hed fra det rejsende folk.

Det står klart ifølge en ny rapport fra Det Nationale 

Turistforum, som i samme ombæring kommer med en 

række anbefalinger, som man bør leve op til, hvis man 

vil opretholde turisternes opmærksomhed.

Forummet peger blandt andet på vigtigheden af at 

have en hjemmeside, som er optimeret til mobile en-

heder, og som er lettilgængelig. Forummet peger også 

på vigtigheden af den digitale markedsføring, som kan 

betyde mange eller få kunder i butikken. 

I Dansk Handicap Forbund er man også opmærksom 

på den øgede digitalisering. Og selvom turisterne ikke 

har direkte tilknytning til Dansk Handicap Forbund, så 

er rapporten alligevel interessant læsning for landsfor-

mand Susanne Olsen.

”Den bekræfter, at vi i stigende omfang lever i en di-

gital virkelighed, som vi som organisation skal forholde 

os til. Det har vi gjort på vores hjemmeside, som virker 

på alle tænkelige mobile enheder,” siger landsforman-

den.

Hele rapporten Det nationale Turistforum kan læses 

her: http://bit.ly/2gS9r17 

Turisterne finder  
vej via nettet

I begyndelsen af november var der Operation Dagsværk 

landet over. Dagen går ud på, at eleverne på landets 

ungdomsuddannelser får mulighed for at tage en dag 

ud af kalenderen, rejse sig fra skolebænken og udføre et 

stykke lønnet arbejde til gavn for et udvalgt udviklings-

projekt et eller andet sted i verden.

I år gik pengene fra Operation Dagsværk til støtte for 

unge mennesker i Guatemala. Dansk Handicap Forbund 

gik ind i projektet og udbød ti job til gymnasieelever i 

København. Eleverne fik til opgave at anmelde caféer, 

restauranter og andre offentlige steder i byen på forbun-

dets tilgængelighedsapp Lige Adgang.

Arbejdet gav mere end 200 anmeldelser i Københavns-

området, og eleverne blev i samme ombæring mere op-

mærksom på, hvad den fysiske tilgængelighed betyder, 

når man har et handicap og fx sidder i kørestol.

Ved udgangen af 2016 rundede Lige Adgang et skarpt 

hjørne med mere end 2000 anmeldelser af den fysiske 

tilgængelighed rundt om i landet. I Dansk Handicap For-

bund arbejder man hele tiden på at forbedre appen, og 

på side 12 i dette nummer af Handicap-nyt kan du læse 

mere om, hvordan man anmelder.

Gymnasieelever 
hjalp Lige Adgang  
i indre København
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

I Finansloven 2017 afsatte partierne bag aftalen, Venstre, 

Liberal Alliance og Konservative, 50 millioner kroner til at 

gøre landets stationer tilgængelige for mennesker med 

handicap. 

Pengene skal blandt andet bruges til at etablere flere 

ledelinjer, elevatorer og ramper i forbindelse med den 

offentlige transport. Hos Dansk Handicap Forbunds 

bygge- og trafikpolitiske udvalgs næstformand, Lena 

Nielsen, vækker øremærkningen glæde, og hun mener, 

det er et skridt i den rigtige retning. Hun minder dog 

samtidig politikerne om, at tilgængeligheden til den of-

fentlige transport ikke er løst alene med disse penge.

”Puljen skal fx anvendes til elevatorer, ramper og 

ledelinjer på stationer og perroner, men da vi - som 

alle andre, der ankommer til en togstation - skal videre 

med toget, er opgaven fortsat ikke løst, hvis der ikke 

også sættes fokus på gode adgangsløsninger fra per-

ron til tog for blandt andet kørestolsbrugere. I Dansk 

Handicap Forbund opfordrer vi derfor til, at der i en 

årrække afsættes en pulje til tilgængelighed og med et 

udgangspunkt, der vil kunne sikre, at vi som passagerer 

med handicap vil kunne tage toget selvstændigt,” siger 

Lena Nielsen.

Bevica Fonden inviterer landets vi-

dens- og forskningsinstitutioner til i 

første omgang at komme med bud på 

ideer til forskningsprojekter, som kan 

bidrage til at styrke forudsætningerne 

for det selvstændige og uafhængige 

liv for mennesker med bevægelses-

handicap. Næste skridt er udvikling af 

udvalgte ideer til konkrete forsknings-

projekter med støtte fra fonden. 

Planen er at udvælge fire - seks 

ideer til viderebearbejdning og 

konkretisering og dernæst udvælge 

to- tre forskningsprojekter til rea-

lisering, gerne i form af et Bevica 

Professorat eller et Bevica Center.  

Forskningsprojekterne skal tage 

udgangspunkt i konkrete problem-

stillinger, der knytter sig til forud-

sætningerne for det selvstændige 

og uafhængige liv. De kan eksem-

pelvis tage afsæt i uligheden på 

arbejdsmarkedet, hvor mennesker 

med bevægelseshandicap er mindre 

repræsenteret end mennesker uden 

handicap. De kan også tage afsæt i, 

hvordan man via forskning, behand-

ling og udvikling af hjælpemidler 

kan styrke kroppen, så forudsæt-

ningerne for det selvstændige og 

uafhængige liv bliver så optimale 

som muligt. 

Men det kan også handle om andre 

problemstillinger, så længe fokus er 

på at styrke livskvaliteten for menne-

sker med bevægelseshandicap.

Deadline for indsendelse af forsk-

ningsideer er 28. februar 2017. 

Yderligere oplysninger fås hos  

Marianne Kofoed, direktør i Bevica 

Fonden, tlf. 50 60 06 60 eller  

mko@bevica.dk.  

50 millioner kroner til tilgængelige stationer

Bevica Fonden afsætter  
10 millioner kroner til forskning
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Med en ny tilskudsordning for 

byfriluftsliv ønsker Friluftsrå-

det at udvide byboernes 

adgang til naturople-

velser og friluftsak-

tiviteter. Ordningen 

skal skabe mere 

liv i byens grønne 

og blå områder, 

som er en vigtig 

livsnerve for men-

nesker, natur og 

miljø.

Over 87 procent 

af befolkningen bor 

i dag i en by, og tallet 

vokser. Friluftsrådet ser 

derfor et stort potentiale 

for at skabe aktive friluftsmiljøer 

i byerne. Forudsætningen for et 

aktivt friluftsliv i hverdagen er 

gode grønne og blå områder tæt 

på boligerne. Det er noget byboere 

efterspørger og i stigende grad går 

sammen om at udvikle. Det kan dog 

være nemmere sagt end gjort. Der-

for har tilskudsordningen særligt 

fokus på at understøtte netop det 

lokale, frivillige initiativ. 

”Vi tror, at vi med ordningen ram-

mer ned i en masse menneskers 

ønsker om at kunne være aktive i 

grønne omgivelser tæt på hjemmet. 

Der er mange uudnyttede områder 

rundt om i landets byer, og har 

man en god ide, sidder vi klar til at 

hjælpe,” siger Susanne Raben Ras-

mussen, konsulent i Friluftsrådets 

tilskudsadministration.

I juni 2016 besluttede Frilufts-

rådets bestyrelse at afsætte fem 

millioner kroner til en toårig støt-

teordning til friluftsliv i byerne. 

Initiativet sker som led i Udlod-

ningsmidler til friluftsliv – en pulje 

på godt 60 millioner kroner årligt, 

der uddeles af Friluftsrådet til gavn 

for friluftslivet i Danmark. Pengene 

er en del af overskuddet fra Danske 

Lotteri Spil og Klasselotteriet.

Læs mere og søg via Friluftsrå-

dets hjemmeside: www.friluftsra-

adet.dk/byfriluftsliv

Håndsrækning  
til mere friluftsliv  
i byerne

Som det eneste land i Skandinavien har Dan-

mark ikke et generelt forbud mod diskrimina-

tion på grund af handicap.

Nægtet adgang til natklubber og restauran-

ter, afvisning fra skoler, børnehaver og forsik-

ringsselskaber og manglende adgang til ud-

dannelsesinstitutioner og offentlig transport.

Det er blot nogle af de forhindringer, som 

personer med handicap må finde sig i at leve 

med i Danmark i dag. For selv om Danmark 

har underskrevet FN’s Handicapkonvention, 

så halter vi langt bagefter vores skandinavi-

ske naboer, når det handler om at sikre per-

soner med handicap mod diskrimination.

Det skriver Institut for Menneskerettighe-

der på deres hjemmeside. Oplysningerne 

kommer fra en ny rapport fra Institut for 

Menneskerettigheder.

Tendensen blev bekræftet, ved ti-året for 

Handicapkonventionen som blev fejret ved 

en reception i Handicaporganisationernes 

Hus i december 2016. Ved arrangementet 

talte Mogens Lykketoft. Han opfordrede til, at 

vi ikke måtte "fryse fast i selvglæde", da der 

fortsat er udfordringer i forhold til at leve op 

til konventionen. Det skete blandt andet med 

henvisning til Danmarks manglende gene-

relle forbud mod diskrimination på grund af 

et handicap.

Rapporten fra Institut for Menneskerettig-

heder kan læses via instituttets hjemmeside 

her: http://bit.ly/2h6AkBr 

Diskriminationsfor-
bud: Danmark  
halter efter sine 
nordiske naboer
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 Tekst og foto: Mads Stampe    LIGE ADGANG 

Dansk Handicap Forbunds tilgængelighedsapp, Lige Adgang, 
er i konstant udvikling. Handicap-nyt har sat en erfaren  
bruger og en ny bruger stævne i Aalborg

På anmeldertur 
med appen Lige 
Adgang i Aalborg

S
OLEN SKINNER FRA en skyfri 
himmel, og vintervejret viser 
sig fra sin milde side. Vi er i 
slutningen af december med 

få dage til juleaften, så bymidten er 
fyldt med mennesker, som hygger 
sig og suger til sig af julestemnin-
gen. 

Handicap-nyt mødes med Flem-
ming Laursen og Dorte Grud på en 
parkeringsplads i centrum af Aal-
borg, og sammen går vi mod en lille 
plads. Der er en skøjtebane omgivet 
af restauranter og kaffebarer, og det 
virker som det perfekte sted at få 
anmeldt den fysiske tilgængelig-
hed. For det er derfor, vi er her. Vi 
skal tale om og bruge forbundets 
tilgængelighedsapp Lige Adgang, 
som anmelder den fysiske tilgæn-
gelighed på restauranter, caféer 
og andre kulturelle tilbud. Blandt 
andet.

Flemming Laursen har været på 
pladsen før, og han har allerede 
anmeldt en del af de steder, der 
omgiver skøjtebanen. Men der er 
et par steder, som han gerne vil se 
nærmere på. Fx har han i længere 
tid gerne ville invitere sin kone på 
den første restaurant, vi besøger: La 
Locanda.

Det er et hyggeligt sted, og lige-
som i resten af byen er der godt 
fyldt op med mennesker. Det gør 
anmeldelsen en lille smule udfor-
drende, men både Flemming og 
Dorte går til opgaven med ophøjet 
ro. De taler med de øvrige gæster 
i restauranten og fortæller dem, 
hvad de laver og om Lige Adgang. 
Gæsterne er begejstrede, og synes 
at formålet med at registrere den 
fysiske tilgængelighed i en app er 
en god idé. Det samme synes Kri-
stian, som er tjener i restauranten. 
Han har hjulpet Dorte og Flemming 
rundt i lokalerne og vist toiletfor-
holdene frem. Det gør han gerne, 
fortæller han.

”Vi viser gerne forholdene frem, 
hvis der kommer gæster, der ønsker 
det. En app er en god idé, men for 
os gør den ikke nogen forskel som 
sådan, for vi ved, vi har styr på det,” 
siger han.

Det samme mener både Dorte og 
Flemming, som anmelder restau-
ranten positivt. Senere på dagen, 
da vi taler om dagens strabadser på 
en anden café, når både Dorte og 
Flemming frem til, at selvom restau-
ranterne har styr på tilgængelighe-
den, så gør appen alligevel noget 
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Dorte får hjælp af Flemming til at 
finde rundt i Lige Adgang. Flem-

ming har brugt appen siden star-
ten i juni sidste år, Dorte er kun 

lige begyndt at bruge den.

�

godt for caféejerne og -personalet. 
Det åbner nemlig op for en åben 
og ærlig samtale om, hvad god fy-
sisk tilgængelighed er.

Et værktøj i jævn vækst
Siden Lige Adgang blev lanceret i 
juni sidste år, er det gået stille og 
roligt fremad med tilslutningen fra 
brugerne og dermed mængden af 
anmeldelser. 

Den seneste optælling er fra 
januar 2017 kort før redaktionens 
deadline til dette nummer af 
Handicap-nyt. Den viser, at Lige 
Adgang indeholder knap 2400 
anmeldelser fordelt på 900 bru-
gere. Derudover har mere end 500 
brugere brugt tid på at skrive kom-
mentarer til anmeldelserne, som 
uddyber adgangsforholdene for de 
øvrige brugere.

Anmeldelserne er fordelt over 
hele landet, dog har især Region 
Syddanmark lagt rigtig godt fra 
land. Det er især sket i forbindelse 
med en konkurrence, som Dansk 
Handicap Forbund udskrev til 
lokalafdelingerne sidste år: Den 
lokalafdeling, der lavede flest an-
meldelser i en afgrænset periode i 
efteråret, ville vinde 10.000 kroner 
til brug for en aktivitet i lokalafde-
lingen. Vinderen blev Middelfart 
skarpt forfulgt af Esbjerg afdelin-
gen, som begge har til huse i Re-
gion Syddanmark.

Landsformand Susanne Olsen er 
dog ikke i tvivl om, at Lige Adgang 
i højere og højere grad opdages og 
tages i brug af medlemmerne, og 
derfor tror hun også på, at resten af 
landet snart vil følge den syddan-
ske regions eksempel.

”Det vidner den konstante og 
jævne vækst i antallet af anmel-
delser på appen også om,” mener 
landsformanden.
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Indgangspartiet på en 
af de restauranter, som 
Flemming gerne vil 
besøge med sin kone, 
inspiceres, inden an-
meldelsen tastes ind i 
Lige Adgang.

LIGE ADGANG 

Har taget tid at komme i gang
I Aalborg er vi taget på en café i 
byens centrum, hvor Flemming og 
Dorte evaluerer dagens oplevelse af 
at anmelde på Lige Adgang.

Flemming, der er den erfarne 
bruger af de to, og som har haft 
Lige Adgang på sin telefon, stort set 
siden den blev lanceret sidste år, er 
glad for appen. Han har lavet mere 
end 20 anmeldelser, siden han gik 
i gang, Dorte har været noget mere 
tilbageholdende. Hun har kun lavet 
en anmeldelse, og den har hun la-
vet i dag, hvor Handicap-nyt har sat 
hende stævne. Hun har ganske en-
kelt haft svært ved at komme i gang.

”Jeg har forsøgt tidligere, men jeg 
synes ikke, appen har været logisk. 
Ikke for mig i hvert fald. Men når jeg 
får det forklaret, kan jeg godt se, at 
det er smart, og jeg er helt sikker 
på, at jeg nu kommer i gang,” for-
tæller hun over den kop kaffe, som 

vi netop har fået bragt af caféens 
personale.

Dorte har et par gange forsøgt at 
bruge appen. Fx har hun en datter i 
Vejle, men når hun har søgt på Vejle 
via Lige Adgang-appen, er der ikke 
kommet noget op. Det skyldes, at 
man ikke kan søge på byer. I det til-
fælde skal man være mere specifik 
og søge på en specifik restaurant 
eller andet, som man ønsker at be-
søge eller anmelde. Og det ærgrer 
Dorte.

”Det er da ærgerligt. Jeg synes, 
det ville være smart, hvis jeg kunne 
søge på byen Vejle, og så kom der 
relevante søgeresultater op. Og de 
manglende resultater i appen fik 
mig til at lægge den væk, fordi jeg 
ikke troede, den var noget for mig. 
Nu kan jeg godt se, at det er smart, 
men den kræver desværre lige en 
smule forklaring for mig,” fortæl-
ler hun, mens der tages noter fra 

Handicap-nyts udsendte; et hvert 
godt råd og idéer til forbedring ta-
ges med hjem til videreudvikling af 
appen.

En app i konstant udvikling
Lige Adgang er i udgangspunktet 
blevet til på opfordring af og for 
medlemmerne af Dansk Handicap 
Forbund. Og når der kommer idéer 
til forbedring, eller udviklerne bliver 
bevidste om, at der er noget, der 
ikke fungerer optimalt, så tages det 
seriøst. 

Den konstante udvikling af appen 
har i første omgang betydet, at an-
meldelsesmulighederne er udvidet, 
så at de nu også inkluderer mulig-
heden for at anmelde tankstationer. 
Den idé er blevet til i dialog med 
medlemmer fra forbundets bygge- 
og trafikpolitiske udvalg. På samme 
måde tages Dortes oplevelser alvor-
ligt, når appen udvikles i fremtiden, 
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Dagens strabadser diskuteres over 
en kop kaffe på en af de anmeldte 

caféer i Aalborg.

Søg og du skal finde. Flemming 
søger efter caféer og restauranter 
i appen.

forsikrer landsformand Susanne 
Olsen.

”Vi tager medlemmernes ople-
velser og ønsker meget seriøst, og 
der arbejdes konstant på at gøre 
appen endnu bedre. For appen 
bliver bedre, når medlemmerne 
bruger den og melder fejl, mangler 
og ønsker tilbage. Og det gør de 
heldigvis, så jeg glæder mig meget 
til at se, hvad det kan blive til,” siger 
Susanne Olsen, som håber, at Lige 
Adgang med tiden bliver det sted, 
hvor medlemmer og andre med en 
fysisk funktionsnedsættelse går hen 
for at finde ud af, hvordan den fysi-
ske tilgængelighed er rundt omkring 
i Danmark.

Øget fokus på  
god tilgængelighed
For at den målsætning kan realise-
res, kræver det, at brugerne anmel-
der de steder, de kommer forbi – 

også selvom stedet ikke lever op til 
de tilgængelighedsbehov, brugeren 
har. For en negativ anmeldelse af 
et sted er mindst lige så vigtig som 
en positiv anmeldelse. Det handler 
blot om at oplyse de øvrige brugere 
af Lige Adgang om, hvordan tilgæn-
geligheden er på et specifikt sted – 
uanset hvor god eller dårlig den er.

Og det er både Flemming og 
Dorte enige i. Efterhånden som vi 
nærmer os den sidste kaffetår i kop-
perne, presser et toiletbesøg sig på 
hos de to, og de beslutter sig for 
at undersøge, hvordan toiletforhol-
dene i caféen er. Toiletterne ligger 
nede i kælderen, men der er lift, så 
det går fint. Til gengæld er dørene 
til toilettet tunge, og det kræver, at 
man har en hjælper med, hvis man 
skal benytte handicaptoilettet, kon-
staterer Flemming og noterer det i 
appen.

Efterfølgende har Dorte og Flem-

ming en snak med caféens personale, 
hvor de fortæller om den oplevelse, 
de har haft. Det baner vejen for en 
åben dialog om, hvad god tilgænge-
lighed er, og det er en af de ting, som 
Lige Adgang virkelig kan være med til 
at skabe, mener de begge.

”Det er rart at have noget at tale 
ud fra, så man ikke er den sure, der 
kommer og slår en caféejer eller 
noget personale oveni hovedet med 
dårlige adgangsforhold. Med appen 
i hånden kan vi have en ordentlig 
dialog, og jeg oplever, at dialogen 
bliver mere konstruktiv,” mener 
Dorte. Flemming nikker genkenden-
de, og de er begge enige om, at Lige 
Adgang også kommer med, næste 
gang de skal ud af huset.

Flemming Laursen sidder i kørestol 
på grund af sklerose. Dorte Grud er 
dårligt gående og bruger rollator på 
grund af en gigtsygdom. n



DANSK HANDICAPDAG 2017 Af Mads Stampe

Intet om os – uden os

D
ANSK HANDICAP FORBUND slår den 18. og 
19. marts dørene op for Dansk Handicapdag 
2017. Det sker som altid med en række fe-
ster med hyggeligt samvær rundt omkring i 

landet.
Med temaet ’Intet om os – uden os’ ønsker Dansk 

Handicap Forbund at styrke den lokale handicappo-
litik ved at sende et tydeligt signal til kommunalpoli-
tikerne om, at de bør inddrage medlemmer af Dansk 
Handicap Forbund. 

”Det er vores medlemmer, der ved, hvor skoen tryk-
ker, og derfor ved de også bedre, hvor man skal sætte 
ind. Politikere har ofte flere områder at overskue, og 
måske derfor er de ikke så dybt nede i sagerne, som 
de medlemmer, der har det tæt inde på livet. Derfor 
kan jeg kun opfordre politikere og andre i det kom-
munale system til at tage vores medlemmer med på 
råd, når nye tiltag er på vej,” siger landsformand i 
Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

På landkortet her på siden kan du finde din region 
og se, hvad Dansk Handicapdag 2017 har i støbe-
skeen til dig.

Vel mødt og god dag!

REGION MIDTJYLLAND
Dato: Lørdag den 18. marts kl. 13.00-19.00.

Sted: Aktivitetscenteret, Odgaardsvej 15 A, Skive.

Hovedtaler: Næstformand John L. Sørensen. 

Program: Velkomst, forret, tale, hovedret, kaffe, og så spilles der op til dans.

Pris: kr. 220 pr. person.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 9.3. til egen lokalafdeling.
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Intet om os – uden os

REGION SYDDANMARK
Dato: Lørdag den 18. marts kl. 12.00-17.30.

Sted: Arena Syd, Idrætsvej 3, Vamdrup.

Hovedtaler: Landsformand Susanne Olsen.

Gæstetaler: Johnny Søtrup, borgmester i Esbjerg Kommune.

Program: Velkomst, hovedtale, forret, gæstetale, hovedret, lotteri og 

kaffe, skrub af-mad.

Pris: kr. 240 pr. person.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 6.3. til egen lokalafdeling. 

Evt. specialkost oplyses ved tilmelding.  

REGION HOVEDSTADEN, NORD
Dato: Søndag den 19. marts kl. 13.00-18.00.

Sted: Aktivitetshuset Paraplyen, Jernbanegade 2,  

Frederiksværk.

Hovedtaler: Landsformand Susanne Olsen.  

Velkomst ved tidligere borgmester Helge Friis.

Program: Festmiddag, kaffe/te, med kringle, festlotteri.  

Musik og dans ved JJ’s duo.

Pris: kr. 150.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest onsdag den 1.3. til din  

lokalafdeling. Kontakt Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38 / 24 83 37 77.

REGION HOVEDSTADEN, BORNHOLM
Dato: Lørdag den 18. marts kl. 12.30-16.30.

Sted: Sagahuset, Sagavej 2, Rønne.

Hovedtaler: Hovedkasserer Erna Christensen.

Program: Forret, taler, hovedret, kaffe og lotteri og musik.

Pris: kr. 120 pr. person.

Tilmelding: Senest den 15.3. til din lokalafdeling.

REGION SJÆLLAND
Dato: Lørdag den 18. marts kl. 12.30-18.15.

Sted: Herlufmagle Hallen, Ravnstrupvej 1, Herlufmagle.

Hovedtaler: Repræsentant fra Dansk Handicap Forbunds  

forretningsudvalg Hans Jørgen Møller.

Program: Velkomst ved regionsrepræsentant Inge Lise Pedersen,  

fælles indmarch, middag, hovedtale, underholdning med sækkepibespil, kaffe og 

te med lotteri, derefter spilles op til dans, suppe, afslutning med fælles udmarch, 

hjemtransport.

Pris: kr. 275 pr. person. Hver lokalafdeling medbringer seks gevinster á kr. 75.  

Gavekort skal være landsdækkende.

Tilmelding: Bindende tilmelding senest den 8.3. pr. e-mail til Birte van der Wei-

den birtevdw@mail.dk.   
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LOKALAFDELINGER  Af Susanne Olsen og Jeppe S. Kerckhoffs

I 
DANMARK HAR VI kommunalt 
selvstyre. Landspolitikerne be-
stemmer kun rammerne for den 
hjælp og støtte, som mennesker 

med handicap kan få, mens det er 
op til kommunerne at afgøre, hvor 
meget eller hvilken hjælp man kan 
få. Det er også kommunerne og 
andre i det lokale miljø, som har 
betydning for, hvor meget men-
nesker med handicap tænkes ind i 
lokalsamfundet. Og det er kun den 
enkelte af os, som helt præcist ved, 
hvordan funktionsnedsættelsen på-
virker os personligt, og hvordan det 
er at leve med den i et lokalområde. 
Ved at gå sammen lokalt bliver vi 
klogere på, hvordan vi mener, vo-
res lokalsamfund kan inkludere os. 
Samtidig bliver vi synlige som grup-
pe, og de lokale beslutningstagere 
får et forum, hvor de kan møde os 
og blive klogere på de udfordringer, 
vi møder i hverdagen.

Deltagelse er vigtig
Mange kan være tilbageholdende 
med at deltage i lokalafdelingens 
arrangementer eller generalforsam-
linger. Er arrangementerne noget 
for mig, tænker nogen? – mens an-
dre tænker, at generalforsamlinger 
eller temamøder og politik er noget 
kedeligt noget, der måske endda 
kræver for meget tid eller arbejde? 
Har du de tanker, er det vigtigt at 
huske på, at netop den viden, du 
har om din livssituation, kan være 
afgørende for, om ting kan blive 
ændret. Den viden er første skridt 
på vejen imod at påvirke politi-
kerne. Et meget værdifuldt bidrag 
til handicapsagen er derfor helt 

enkelt at møde op og dele sine 
erfaringer med andre fra lokalafde-
lingen.

Nogle kommer for hyggens skyld, 
nogle kommer for at dele udfor-
dringer, de synes er svære, nogle 
kommer for populært sagt at smøre 
ostemadderne og brygge kaffe, og 
endelig er der nogen, som gerne vil 
arbejde handicappolitisk.

Der er forskel på, hvor mange 
kræfter eller ressourcer vi har, men 
uanset om man tilhører den ene 
eller den anden gruppe, så har det 
meget stor betydning for vores fæl-
les sag, at man deltager og forstår, 
at alle bidrag tæller lige meget.

For når vi er mange og dermed 
synlige, bliver vi sværere at komme 
uden om, og vi får nemmere ved 
at påvirke tingenes tilstand. Denne 
lokale indsats kan ikke drives fra et 
kontor i den anden ende af landet, 
men kræver deltagelse af menne-

sker med indsigt i egen livssitua-
tion og lokalområde.

Kom og vær med!
Netop i foråret er der stor mulig-
hed for at støtte sin lokalafdeling, 
da afdelingerne afholder general-
forsamlinger, temamøder osv.

Vi har rundt omkring i landet til-
lidsvalgte, der arbejder som bisid-
dere, yder personlig støtte, driver 
lokalafdelingens arrangementer, er 
i dialog med lokale politikere om 
både socialpolitik, tilgængelighed, 
arbejdsmarkedet og meget mere.

Både tillidsvalgte, men også 
hovedforbundet og de politiske 
udvalg har brug for den viden, 
som du kan sidde inde med. Du 
behøver ikke at bidrage med andet 
end din deltagelse. Hold derfor øje 
med lokalafdelingens blad, kontakt 
din lokalafdelingsbestyrelse og tag 
med.  n

Lokalafdelingerne er forbundets hjerte. Lokal politik og beslutninger har enorm indflydelse 
på medlemmernes hverdag, og det kræver, at vi har nogle stærke lokale fællesskaber, som 
kan være det enkelte medlems stemme. Her har vi brug for alle – også dig!

Vi har brug for dig!

Det er dig, der ved, hvordan det fx er  
at færdes på gaderne i din kommune..
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 JENS BOUETS KLUMME

 EFTERLYSNING

”STRANDEN” I ET NYT PERSPEKTIV
Som I sikkert alle er bekendt 
med, så får ”Stranden” i disse 
tider et markant ansigtsløft, tak-
ket være økonomisk hjælp fra 
A. P. Møller Fonden. For at sikre 
at ”Stranden” som opholdssted 
følger med tiden, og samtidigt 
respekterer det formål, der var 

årsag til den oprindelige overdragelse af området til os, 
har vi i første omgang måtte lave en helt ny driftsplan. 

Målsætningen er, at ”Stranden” skal kunne bære sig 
selv økonomisk og finansieres af de brugere og aktivi-
teter, der er på stedet.  

Udgangspunktet er desuden, at ”Stranden” er et sted 
for alle medlemmer af Dansk Handicap Forbund. Da 
alle kan melde sig ind i Dansk Handicap Forbund, be-
tyder det, at der allerede i dag er offentlig adgang for 
alle til stedet, men at alle naturligvis skal respektere, 
at stedet primært er tildelt Dansk Handicap Forbund, 
for at personer med handicap skal kunne bade uden at 
blive overbegloet. 

Stedet er allerede i dag noget af et lokalt tilløbsstyk-
ke med mere end 620 af Gentofte Kommunes borgere 
som medlemmer. Heraf har mere end 370 personer 
købt Strandkort til ubegrænset adgang hele sæsonen 
til faciliteterne. Dertil kommer alle de borgere fra an-
dre nærliggende kommuner og lokalområder, som ud-
gør en ligeså stor gruppe gæster. 

Efter ”ansigtsløftet” vil ”Stranden” fremstå, som 
helt unik i forhold til tilgængelighed og have endnu 
flere muligheder for aktiviteter. Det vil givetvis betyde 
endnu flere gæster, og driftsplanen tager derfor også 
afsæt i muligheden for at købe dagsbilletter og have 
særlige tilbud for aktivitetstilbud, botilbud og grupper 
af personer med handicap. 

Medlemmer, der har haft strandkort i 2016, opkræves 
175 kr. for et tilsvarende kort for 2017 sammen med 
kontingentet. Gæstekortet droppes og afløses af dags-
billetter for gæster, som kan købes på stedet. Vi for-
venter fortsat, at ”Stranden” åbner sine nye porte ca. 1. 
maj 2017, og vi glæder os til at byde alle velkommen.      

      

Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund

 Af Mads Stampe

Efterlysning: 
Gode arbejdsmarkedshistorier til nyt projekt

D
ANSK HANDICAP FORBUND 
leder på opfordring fra 
forbundets Advisory Board 
efter gode historier fra ar-

bejdsmarkedet til et nyt projekt, der 
skal løbe i perioden fra 1. februar 
til 1. maj. Formålet med projektet 
er at lave et katalog af gode per-
sonhistorier, som skal illustrere, at 
arbejdsmarkedet er åbent for alle 
mennesker, og samtidig skal histori-
erne vise virksomheder, at det godt 
kan lade sig gøre uden det store 
besvær at ansætte mennesker med 
bevægelseshandicap.

I en undersøgelse blandt en 
lang række offentlige og private 
virksomheder fra Dansk Handicap 
Forbund, som Epinion stod bag sid-
ste år, kom det blandt andet frem, 
at det står skidt til med viden om, 
hvilke støtte- og kompensations-
ordninger, der findes i forbindelse 
med ansættelsen af fx mennesker 
med bevægelseshandicap. Den 
manglende viden kan være én af 
forklaringerne på, hvorfor op mod 
47.000 mennesker med bevægel-
seshandicap, som ønsker et job, står 
uden for arbejdsmarkedet.

I det nye projekt vil der blive 
lavet interviews med ansatte med 
bevægelseshandicap og deres 
arbejdsgivere, så de kan fortælle, 
hvordan ansættelsesforløbet har 
været, og hvordan arbejdet foregår i 
hverdagen.

Forbundets projektgruppe opfor-
drer alle, der har en historie, der 
kunne være relevant til at kontakte 
projektkonsulent Troels Andersen 
Kjær på telefon 60 87 88 87 eller 
e-mail troels@danskhandicapfor-
bund.dk.  n
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FONDSANSØGNINGER Af Mads Stampe

Esbjerg lokalafdeling har succes 
med fundraising fra private fonde
Formand i Esbjerg lokalafdeling Connie Kristensen fik en lys idé, og den har indtil videre 
givet medlemmer i lokalafdelingen en tur i Tivoli i København og givet mulighed for at 
komme på kursus

I 
ESBJERG LOKALAFDELING HAR afdelingsformand 
Connie Kristensen fået en idé. Den opstod en aften, 
hvor hun sad og surfede lidt på nettet. På et tidspunkt 
falder hun over hjemmesiden fonde.dk, som er en 

hjemmeside, hvor interesserede kan søge efter alverdens 
private fonde til støtte af forskellige projekter eller – 
som i dette tilfælde – muligheder for at søge penge til 
medlemsture og aktiviteter i lokalafdelingen.

Et medlemskab, som giver fuld adgang til siden med 
personligt kodeord i et halvt år, koster 1.500 kroner, og 
med grønt lys fra resten af bestyrelsen i Esbjerg lokalaf-
deling gik hun i gang.

”Man skal være indstillet på at bruge meget tid, hvis 
man vil i gang med fondsansøgninger. Det tager tid at 
finde de rette fonde, sætte sig ind i deres formålspara-
graffer og få skrevet ansøgningen, så de passer dertil. 
Men det har vist sig at være alle pengene værd,” for-
tæller Connie Kristensen.

Den investerede tid lønner sig
I 2016 lykkedes det lokalafdelingen i Esbjerg at skaffe 
penge til at arrangere en tur i Tivoli i København for at 
se juleudstillingen – ganske uden egenbetaling.

”Det blev muligt, da jeg blev kontaktet af en lokal 
fond her i området, som havde fået nys om, hvad jeg 
havde gang i. Efter en del kommunikation frem og til-
bage med fonden lykkedes det at skaffe pengene til 
en tur i Tivoli, men fonden betingede, at der ikke måtte 
være nogen form for egenbetaling, så det måtte vi jo 
rette os efter,” fortæller Connie Kristensen.

Efter først til mølle-princippet lykkedes det at få sam-
let en busfuld af medlemmer, som tog turen over på 
den anden side af Bælterne til en hyggelig dag med ju-
leudstilling, middag, og hvad sådan en tur ellers kræver. 
Intet manglede, og turen var på alle måder en succes, 
fortæller Connie Kristensen.

”Det er også lykkes mig at skaffe penge til at afholde 
nogle kursusdage for interesserede medlemmer, og det 
er jeg rigtig glad for. Det er dejligt at se, at al den tid, 
jeg har puttet i det, giver noget i den anden ende,” kon-
staterer lokalformanden.

Store ambitioner
Connie Kristensen understreger flere gange under in-
terviewet, at det har krævet meget tid fra hendes side 
at finde de rette fonde og skrive fondsansøgninger, og 
hun har da også et par fondsansøgninger ude, som hun 
endnu mangler at få svar på.

Men hun er ikke i tvivl om, at det er hele besværet 
værd. De 1.500 kroner, som et halvt års abonnement 
af fonde.dk koster er for længst tjent ind, og succesen 
med fondsansøgningerne har givet Connie Kristensen 
blod på tanden.

Personligt drømmer hun om at kunne søge fonde, så 
det bliver muligt at afholde arrangementer på fx regions-
niveau – og ikke blot på lokalafdelingsniveau som nu.

”Vi er i den spæde begyndelse, men jeg håber, vi kan 
brede det endnu længere ud. Vi har for år tilbage været 
på endagsture og ugelange ture med flere lokalafdelin-
ger her i regionen, og det er noget, som medlemmerne 
stadig taler om. Så jeg har da en personlig ambition om 
at kunne gøre det igen, og til det er fondsansøgninger 
et vigtigt redskab,” fortæller Connie Kristensen, som 
dog understreger, at det er en personlig ambition, som 
hun endnu ikke har drøftet med nogen i bestyrelsen 
lokalt eller i regionen. Et første skridt på vejen er at 
få fornyet medlemsskabet af fonde.dk med et halvt år 
mere. Det vil hun tale med bestyrelsen i Esbjerg om 
ved førstkommende bestyrelsesmøde.  n

I 2016 lykkedes det lokalafdelingen i Esbjerg 
at skaffe penge til at arrangere en tur i Tivoli i 
København for at se juleudstillingen – ganske 
uden egenbetaling.
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DET SKER I DHF
Februar 2017

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

ASSENS

21. februar kl. 19.00: Foredrag med Poul Lundsgaard om 
sit liv og virke i Nyborg. Der kan købes øl/vand/kaffe og 
brød til lave priser.

Tirsdag den 21. marts kl. 19.00: Generalforsamling i 
Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende. Alle 
medlemmer i Dansk Handicap Forbund, og alle som støt-
ter op om klubbens arbejde, er velkomne denne aften. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Indkomne forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest den 7. 3. Ved tilmelding skal 
du oplyse medlemsnummer af Dansk Handicap Forbund. 
Ferieklubben er vært med nogle håndmadder. Generalfor-
samlingen starter kl. 19.45. Der vil være kaffe under gene-
ralforsamlingen. Af hensyn til bestilling af håndmadder er 
tilmelding nødvendig til Lene Hansen, tlf. 24 66 56 88 eller 
mail: rejselene56@gmail.com, eller til Assens lokalafdeling 
Preben Moes Hansen, tlf. 64 47 24 53 / 40 87 24 53, mail: 
apmoes@apmoes.dk. Tilmelding senest 14. 3. 

Tirsdag den 18. april kl. 19.00: Hvordan føles det at se 
Fyn fra oven? Ballonskipper Bjarne Jensen holder foredrag. 
Øl, vand, kaffe og brød kan købes.

Arrangementer foregår på Stadionvej 10 i Assens, med 

mindre andet er nævnt. Tilmelding skal ske til Britta Ben-
tien, tlf. 40 25 67 22, med mindre andet er nævnt. 

BORNHOLM

Lørdag den 18. februar kl. 13.30-16.30: Generalforsam-
ling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være 
bestyrelsen i hænde senest otte dage før. Efterfølgende er 
der banko om medbragte pakker til ca. kr. 25. Foreningen 
er vært med kaffe og kage. Tilmelding senest den 15. 2.

Lørdag den 18. marts kl. 12.30-16.30: Dansk Handicap-
dag. Der serveres to retter mad samt kaffe. Pris kr. 120. Der er 
lotteri og musik. Hovedtaler: Erna Christensen, hovedkasserer 
i Dansk Handicap Forbund. Mere information på side 16. Til-
melding senest den 15. 3. Det er tilladt at tage en gæst med.

Alle arrangementer afholdes i Sagahuset, Rønne. Tilmel-
dinger skal ske til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04 / 20 41 43 04 
mellem kl. 10 og 13.

ESBJERG

Onsdag den 1. marts kl. 19.00: Besøg af Handitours, som 
fortæller om deres tilbud. Der kan købes kaffe, kage, soda-
vand og øl. Pris kr. 25 pr. pers.

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

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Politisk konsulent: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

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

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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DET SKER I DHF 

Lørdag den 18. marts kl. 10.00-19.30 i Arena Syd i Vam-
drup: Dansk Handicapdag. Tilmelding senest den 6. 3 til 
Connie Kristensen, tlf. 27 58 91 47 eller Benny, tlf. 53 56 
13 65. Husk også at tilmelde evt. ledsager. Læs mere i lo-
kalbladet og på side 16 i dette nummer af Handicap-nyt.

Tirsdag den 21. marts kl. 19.00 i festsalen, Kvaglundpar-
ken 1: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Afdelingen er vært for et let traktement, og derfor er til-
melding nødvendig senest den 12. 3. til Connie, tlf. 27 58 
91 47 eller på mail: kristensenconnie@live.dk.

FREDERIKSHAVN/SÆBY

Torsdage den 16. februar og 2. og 16. og 30. marts og 6. 
og 20. april og 4. maj: Bankospil.

Fredag den 3. marts kl. 18.30: Dilettant i Lendum. Tilmel-
ding til Jensy og Inger senest den 20. 2.

Alle bankospil foregår kl 19.00 på Dagcenteret, Frederiks-
havn.

 

FREDERIKSSUND/HALSNÆS

Onsdag den 8. februar kl. 18.30-22.00 i Fritidscenteret, 
Multisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk: Bankospil. 
Sæsonen starter op. Der serveres kaffe/te med brød. Der 
sælges også lotteri så husk en pakke. Tilmelding senest 
den 2. 2.

Søndag den 19. marts kl. 13.00-18.00 i Aktivitetshuset 
Paraplyen, Jernbanegade 2, Frederiksværk: Dansk Handi-
capdag. Pris kr. 150 for medlemmer, kr. 200 for ikke-med-
lemmer. Bindende tilmelding og betaling senest den 1. 3. 
Husk at oplyse om du er diabetiker og om størrelsen på din 
kørestol af hensyn til bordopstillingen (Se side 16).

Onsdag den 5. april kl. 18.30-22.00 i Fritidscenteret, Mul-
tisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk: Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Først serveres dejlig mad, 
derefter generalforsamling fra kl. 19.45. Forslag til be-
handling skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 
Betalt kontingent for 2017 forevises. Der serveres kaffe/
te med brød. Der sælges også lotteri, så husk en pakke. Til-
melding senest den 27. 3.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Anne Marie, tlf. 
26 18 38 46 (efter kl. 17) eller Erling, tlf. 25 12 69 87. Husk 
at oplyse, hvis der er specielle hensyn, der skal tages.    

FURESØ – ALLERØD – BALLERUP – 

HØRSHOLM – RUDERSDAL

Torsdag den 30. marts kl. 17.00-21.00 på Gedevasevang, 
Hestetangsvej 30 A i Farum: Generalforsamling. Dagsorden 
iflg. vedtægterne. Tilmelding, særlige forbehold i forhold 
til mad samt evt. spørgsmål rettes til Marianne Rosenvold, 
tlf. 44 95 57 20, e-mail: rosenvold@mail.tele.dk 

 

GRENÅ

Tirsdage den 14. og 28. februar og 14. og 28. marts og 11. 

og 25. april kl 13.30: Håndarbejdsmøde i Posthaven.

Torsdag den 23. februar kl. 18.30 i Posthaven: Generalfor-
samling. Derefter er der gratis minibanko. Bemærk kun én 
plade pr. person. Tilmelding senest den 14. 2.

Torsdag den 30. marts kl. 18.30 i Posthaven: ”De 3 søstre” 
underholder med historier om det at være søstre, samt mu-
sikalsk underholdning. Tilmelding senest den 28. 3.

Torsdag den 27. april kl. 18.30 i Posthaven: Bankospil. Til-
melding senest den 25. 4.

Alle tilmeldinger skal ske til Lillian, tlf. 61 78 51 23.

GRIBSKOV

Fredag den 31. marts kl. 18.00 i Frivillighedscenteret, 
Græsted Holtvej 8, Græsted: Generalforsamling. Forenin-
gen er vært ved spisning. Tilmelding til formand, tlf. 20 40 
42 10 eller mail: kirsten@rolfsager.dk eller til kasseren, tlf. 
40 19 98 61 eller mail: annelise-hansen@live.dk.

HADERSLEV

Tirsdage den 14. og 28. februar og 14. marts: Lotto.

Tirsdag den 21. februar: Harmonika Banditterne.

Tirsdag den 7. marts: Præstehistorier fra Fyn og Jylland v. 
Johannes Gjesing.

Tirsdag den 21. marts: Swingers Sisters.

Tirsdag den 28. marts: Generalforsamling. Bemærk at vi 
starter kl. 18.30.

Alle aftener afholdes på Hiort Lorenzens Center, Hiort Lo-
renzens vej 67, Haderslev fra kl. 19.00-21.30, med mindre 
andet er nævnt. Kørsel inden for bygrænsen, kr. 30. Skal du 
have kørsel, ring på tlf. 60 62 59 13 tirsdag mellem 16 og 
17. Alle aftener er inkl. kaffe og brød, kr. 25. Entre for ikke-
medlemmer kr. 40.   

HIMMERLAND

Fredag den 3. marts kl. 17.00 i Gatten Bowlingcenter, Cen-
tervej 1, Gatten, Farsø: Bowling med spisning. Pris kr. 140 
for bøf & bowl, kr. 145 for burger & bowl. Vi bowler fra 
17.00-18.00 og spiser bagefter. Tilmelding senest den 21. 
2. til Dorthe, tlf. 30 61 37 92.

Torsdag den 9. marts kl. 19.00 i Aktivitetscenteret, 
Bymidten 15, Aars: Generalforsamling. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. Forslag, som ønskes behandlet, skal være 
formand eller næstformand i hænde senest otte dage før 
generalforsamlingen. Alle medlemmer er velkomne til spis-
ning fra kl. 18. Af hensyn til maden er tilmelding nødvendig 
senest den 1. 3. til Bodil Holm, tlf. 50 91 90 05 eller Ninna 
Rask Hansen, tlf. 22 67 31 16. Efter generalforsamlingen er 
der kaffe/te og brød. 

HOLBÆK

Torsdag den 16. marts kl. 18.00 i Vommevad Forsam-
lingshus: Generalforsamling. Starter med fællesspisning, 
derefter generalforsamling fra kl. 19. Dagsorden iflg. ved-
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tægterne. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage før. Vi afslutter aftenen med kaffe og te. 
Tilmelding senest den 7. 3.

Lørdag den 18. marts kl. 12.30-18.15 i Herlufmagle Hal-
len, Ravnstrupvej 1, Herlufmagle: Dansk Handicapdag. Pris 
kr. 275 + kørsel kr. 20. Tilmelding senest den 1. 3. Se pro-
gram på side 16. 

Tilmelding til Henny, tlf. 23 98 93 09 eller på mail:  
hennycamilla@icloud.com senest dagen før og helst inden. 

HORSENS

Torsdag den 9. marts kl. 19.00: Generalforsamling.

Lørdag den 18. marts kl. 19.00: Dansk Handicapdag. Se 
mere på side 16.

Torsdag den 23. marts kl. 18.00: Fællesspisning med akti-
vitetsforslag.

De aftener, hvor der er spisning, medbringer man selv 
drikkevarer. Arrangementer foregår på Sundtoppen, Lang-
marksvej 86, Horsens, med mindre andet er nævnt.

KOLDING

Lørdag den 18. marts kl. 12.00-17.30: Dansk Handicapdag. 
Se mere på side 16. Medlemmer af afdelingen skal betale 
kr. 150 for at deltage, da Kolding afdeling giver et stort 
tilskud. Der betales kontant til Gudrun på dagen. Bindende 
tilmelding til Birthe Rasmussen inden den 1. 3., tlf. 23 32 
72 33 eller mail: rasmine7@stofanet.dk. 

KORSØR-SKÆLSKØR

Mandag den 27. februar kl. 18.00-21.30: Medlemsaften. Der 
vil blive serveret en anretning, som endnu ikke er bestemt. 
Mulighed for at købe drikkevarer. Senere serveres kaffe/te 
med fastelavnsbolle. Alle opfordres til at komme udklædte, 
det er dog ikke en betingelse for deltagelse. Vi skal slå kat-
ten at tønden. Der er præmier til kattekonge og –dronning 
samt til de to bedst udklædte. Lotteri med kontante præmier 
samt evt. underholdning efter tøndeslagning. Mulighed for 
transport til og fra for kr. 60. Prisen for arrangementet er 
endnu ikke fastlagt. Tilmelding senest den 19. 2.

Lørdag den 18. marts kl. 12.30-18.15 i Herlufmagle 
Hallen, Ravnstrupvej 1, i Herlufmagle, Næstved: Dansk 
Handicapdag (Se mere side 16). Pris kr. 275 pr. deltager + 
transport. Der vil blive arrangeret fælles transport til og fra 
hallen. Tilmelding senest den 8. 3.

Mandag den 24. april kl. 18.00-21.30: Generalforsamling. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag skal være formanden i 
hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Husk gyl-
dig medlemskvittering for at kunne stemme. Inden general-
forsamlingen serveres tre stk. finere smørrebrød pr. person. 
Mulighed for at købe øl, vin og vand. Senere serveres kaffe/
te med ostemad. Lotteri sælges. Transport arrangeres til og 
fra arrangementet af afdelingen. Transport koster kr. 60. 
Pris for arrangement ikke fastlagt. Tilmelding nødvendig 
senest den 17. 3.

Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, 

med mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer 
skal ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kirsten 
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79.

 

KØGE/ROSKILDE

Onsdag den 15. februar kl. 18.00-21.30 på Møllebo: Gene-
ralforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til be-
handling skal være formand Anni i hænde senest den 1. 2. 
Vi starter med at spise brunkål m/ røget og kogt flæsk. Efter 
generalforsamlingen er der kaffe/te og æblekage. Kan man 
ikke ’tåle’ kål, skal der gives besked herom ved tilmelding. 
Gratis for alle fremmødte medlemmer. Tilmelding til Anni 
senest den 8. 2. ml. kl. 9-12. 
 

NORDVEST

Onsdag den 29. marts kl. 17.00 i Idrætscenter, Vendsyssel 
Stationsvej 17, Vrå: Generalforsamling. Vi starter med fore-
drag fra Focus People. Derefter spisning kl. 18.30 og gene-
ralforsamling kl. 19.30.

NÆSTVED

Onsdag den 15. februar kl. 19.00-21.30: Tobias viser bil-
leder fra USA/Canada.

Søndag den 19. februar kl. 12.00-14.00: Gåtur.

Onsdage den 22. februar og 29. marts og 26. april kl. 
18.30-21.30: Hyggeaften i kælderen.

Onsdage den 1. marts og den 5. april kl. 19.00-21.30: 
Banko.

Onsdag den 15. marts kl. 19.00-21.30: Generalforsamling.

Lørdag den 18. marts kl. 12.00-18.15 i Herlufmagle Hallen: 
Dansk Handicapdag (Se mere side 16).

Lørdag den 1. april kl. 10.30-17.30: Bustur – Forårskoncert 
i Sakskøbing.

Onsdag den 19. april kl. 19.00-21.30: Arrangement.

Alle arrangementer foregår på Engvej 18, festsalen, med 
mindre andet er nævnt. Priser: Kaffe/te kr. 10. Ved arrange-
menter med kage kr. 15. Sodavand kr. 5, og øl kr. 10.

På hyggeaften koster kaffen kr. 5 for hele aftenen, soda-
vand kr. 5 og øl kr. 10.

Ved hyggeaften og banko er tilmelding ikke nødvendig, 
med mindre man skal bestille taxa – er dette tilfældet, kon-
takt da Tonny, tlf. 20 42 66 68 eller mail: dhfnaestved.for-
mand@gmail.com.

ODDER

Tirsdage den 21. februar, 7. og 21. marts kl. 19.00: Banko.

Fredag den 24. februar kl. 18.00: Caféaften. Vi byder på 
god mad, kaffe og lotteri.

Lørdag den 18. marts: Dansk Handicapdag i Skive. Kontakt 
bestyrelsen eller se mere i kvartalsbladet eller på side 16 i 
dette blad.

Tirsdag den 28. marts kl. 19.00 på Ålykkecenteret. Gene-
ralforsamling. Vi byder på lidt mad, øl/vand og kaffe.
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ODENSE

Torsdag den 2. marts kl. 18.00-21.00: Musikalsk under-
holdning. Tilmelding senest den 27. 2.

Lørdag den 18. marts: Dansk Handicapdag. (Se mere side 
16). 

Tirsdag den 21. marts kl. 19.30: Generalforsamling. Dags-
orden iflg. vedtægterne. Mulighed for spisning kl. 18.00. Pris 
kr. 75. Tilmelding til spisning nødvendig senest den 13. 3.

Torsdag den 6. april kl. 18.00: Bankospil starter kl. 19.30. 
Mulighed for spisning kl. 18.00. Tilmelding nødvendig.

Tilmelding er bindende og skal ske senest mandagen før 
et arrangement til Susanne og Jørn, tlf. 61 34 35 75 / 30 13 
85 95, eller Annette, tlf. 30 25 22 71. Der vil blive afkrævet 
betaling for udeblivelse uden grund. Der er mulighed for 
kørsel, hvis du har et handicap og bor i Odense Kommune. 
Egenbetaling er kr. 43 tur/retur.

ODSHERRED

Torsdag den 30. marts kl. 18.00-22.00 på Højby Sø, El-
lingebjergvej 1, Højby: Generalforsamling. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der kaffe og 
kage og oplæg v./ Lene Danielsen, formand for Handicap-
rådet i Odsherred om Handicaprådets arbejde, og om 
hvordan personer med handicap kan bruge hinanden og 
Handicaprådet. Tilmelding senest den 10. 3.

Alle tilmeldinger skal ske til Lena, tlf. 59 65 95 86, e-mail: 
lena.nielsen@c.dk eller Peter, tlf. 59 93 12 34, e-mail: ptl@
nyka.dk med mindre andet er nævnt.

RØDOVRE

Torsdage den 23. februar og 4. maj kl. 19.00: Bankospil.

Torsdag den 16. marts kl. 19.00: Generalforsamling. Spis-
ning fra kl. 18. Tilmelding til spisning til Tove, tlf. 26 93 79 
89 senest den 9. 3. Kun for medlemmer.

Tirsdag den 4. april kl. 19.00: Bankospil.

Tirsdag den 25. april kl. 17.00-21.00: Aftentur til Ganløse 
Kro. Pris kr. 150 for medlemmer. Tilmelding senest den 15. 
4. til Tove, tlf. 26 93 79 89.

Alle arrangementer foregår på Ørbygård, med mindre an-
det er nævnt.

SILKEBORG

Onsdag den 22. marts kl. 19.30-21.00 i caféen på Rem-
struplund: Generalforsamling.

SKAGEN

Mandage den 6., 13., 20. og 27. februar og 6., 13., 20. og 
27. marts og 3., 10. og 24. april og 1. maj kl. 14.00-16.30: 
Mandagsklub.

Torsdage den 2. og 16. februar og 2. og 23. marts, 6. og 
20. april kl. 19.00-22.00: Bankospil.

Fredag den 10. februar kl. 18.00-22.00: Gule ærter, æb-
leskiver, kaffe og småkager. Pris kr. 70. Ikke-medlemmer kr. 
150. Underholdning.

Torsdag den 9. marts kl. 19.00-22.00: Generalforsamling. 
Spisning fra kl. 18-19. Tilmelding til spisning senest den 2. 
3. Der kan købes øl og vand.

Søndag den 19. marts kl. 10.00-16.00: Loppemarked. Der 
kommer 11 loppesælgere, som har lejet sig ind med mange 
forskellige ting.

Torsdage den 30. marts og 27. april kl. 19.30-23.00: Dan-
seaften. Pris kr. 70.

Tirsdag den 2. maj kl. 14.00-16.00: Damernes Butik viser 
tøjkollektionen frem. Stort udvalg. Kage og kaffe kan købes, 
kr. 20.

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

SKIVE-VIBORG

Lørdag den 18. marts kl. 13.00-19.00 på Aktivitetscente-
ret, Odgaardsvej 15A, Skive: Dansk Handicapdag. Pris kr. 
220 for to-retters menu + kaffe (Se mere på side 16). Til-
melding senest den 9. 3.

Tirsdag den 21. marts kl. 19.30 på Aktivitetscenteret, Od-
gaardsvej 15A i Skive: Generalforsamling. Dagsorden iflg. 
vedtægterne. Fællesspisning fra kl. 18-19. Menu: Biksemad 
samt en øl/vand. Pris kr. 100 for medlemmer, kr. 125 for 
ikke-medlemmer. 

Tirsdag den 4. april kl. 14.00: Besøg på Grønhøj Kro og 
Morten Korch Museet. Vi kører fra Aktivitetscenteret, Od-
gaardsvej 15 A, Skive kl. 14 i private biler. Pris kr. 175 for 
medlemmer, kr. 225 for ikke-medlemmer. Inkluderer kaffe 
og middag. Tilmelding senest den 21. 3.

Onsdag den 3. maj kl. 14.00: Besøg på Pandekagekroen 
og i Finderup Lade. Kører fra Aktivitetscenteret, Odgaards-
vej 15 A, Skive i private biler kl. 14. Pris kr. 175 for med-
lemmer, kr. 225 for ikke-medlemmer. Tilmelding senest den 
19. 3.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Lis Mortensen, tlf. 
24 82 56 31 med mindre andet er nævnt.   

SLAGELSE/SORØ

Mandag den 6. marts: Generalforsamling. Der serveres 
gule ærter med grisehaler, flæsk og medisterpølse. For 
dem, der ikke spiser gule ærter, serveres krebinetter med 
stuvede grøntsager. Generalforsamling efter maden. Dags-
orden iflg. vedtægterne. Mere information i det lille blad. 
Bindende til- og afmelding senest den 27. 2.

Lørdag den 18. marts: Dansk Handicapdag i Herlufmagle 
Hallen (Se mere side 16).

Mandag den 3. april: Musikaften. Til- og afmelding senest 
den 27. 3.
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Mandag den 2. maj: Banko med spisning. Hver deltager 
medbringer en pakke til en værdi af minimum kr. 25. Ban-
koplader og kvikke koster kr. 5 pr. stk. Kinesisk lotteri, kr. 2 
pr. lod. Spil gerne på egne bankoplader. Tag gerne en ven 
eller veninde med. Til- og afmelding senest den 24. 4.

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

STEVNS-FAXE

Søndag den 19. februar kl. 12.30-16.00, Bredgade 1, Hår-
lev: Fastelavn. Vi slår katten af tønden, man må godt være 
klædt ud, men det er ikke en betingelse for at deltage. 
Starter med let frokost, bagefter kaffe og fastelavnsboller. 
Gevinster til bedst udklædte og til kattekonge. Tag gerne 
en gæst med. Tilmelding senest den 10. 2. Husk selv at 
bestille Flextrafik.

Onsdag den 15. mats kl. 18.30- 21.00 i kantinen på 
Stevnshøj, Stevnshøjvej 99, St. Heddinge: Generalfor-
samling. Starter med et par stykker smørrebrød. Herefter 
generalforsamling. Kaffe og småkager efter generalforsam-
lingen. Spisning og kørsel til generalforsamling er gratis. 
Tilmelding nødvendig senest den 7. 3.   

  Påskefrokost.

Alle tilmeldinger skal ske til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 
37 33 eller Inge Lise Petersen, tlf. 25 33 32 17, mail: il-
pibstevns@gmail.com.

SØNDERBORG

Tirsdag den 2. marts kl. 16.00 i Frivillighuset, Perlegade, 
Sønderborg: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtæg-
terne. Ønsker du at blive til spisning efter generalforsam-
lingen, er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest den 
32. 2. til Bente, tlf. 74 42 68 63 eller pr. mail: benterey@
bbsyd.dk. 

THISTED

Mandag den 6. februar kl. 13.00: Banko. Herefter er der 
banko den 1. mandag i hver måned.

Onsdag den 22. februar kl. 13.00: Hyggeeftermiddag, 
hvor man selv medbringer til evt. kreative sysler, kortspil 
eller bare hyggesnak. Fast hver 2. måned. Første gang ons-
dag den 11. 1.

Lørdag den 25. februar kl 10.00: Generalforsamling.

Onsdag den 29. marts kl. 12.30: Påskefrokost. Mange 
hjemmelavede retter, fællessang og musik. Kinesisk lotteri. 
Tilmelding senest en uge før til Marie Rommenholler, tlf. 
61 30 06 45. Pris kr. 150 for medlemmer, kr. 200 for ikke-
medlemmer.

Onsdag den 3. maj kl. 12.30: Fiskebord, fællessang og 
musik. Kinesisk lotteri. Tilmelding senest en uge før til Aase 
Sørensen, tlf. 23 49 87 75. Pris kr. 150 for medlemmer, 
ikke-medlemmer kr. 200.

VESTEGNEN

Onsdag den 15. februar kl. 19.00 i Kærbo: Generalforsam-
ling. Gratis for medlemmer. Let anretning og kaffe/te ser-
veres. Bindende tilmelding senest den 8. 2.

Onsdag den 1. marts kl. 18.30-22.00 i Kærbo: Forårs-
banko. Indgang kr. 30, som dækker kaffe/te med brød. Tre 
bankoplader koster kr. 30. Ekstraspil koster kr. 15. Bindende 
tilmelding senest den 22. 2.

Onsdag den 5. april kl. 19.00-22.00 i Kærbo: Tøjparty, 
Aloe Vera, Tupperware og Margret smykker. Pris kr. 30 for 
medlemmer. Kaffe/te og brød. Bindende tilmelding senest 
den 29. 3.

Onsdag den 3. maj kl. 19.00-22.00 i Kærbo: Sangaften. 
Pris kr. 50 for medlemmer. Pølser med brød samt kaffe/te. 
Bindende tilmelding senest den 26. 3.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Axel Christiansen, 
tlf. 23 84 01 49 mandag, tirsdag el. onsdag mellem kl. 18 
og 20.

VORDINGBORG

Mandage den 13., og 20. og 27. februar og den 13., 20. og 
27. marts og 3., 10. og 24. april kl. 18.45: Bankospil. Alle 
præmier bliver udbetalt som kontanter, dog ikke hvis der 
vindes vin eller kaffe. Alle banko på rækken og kortet giver 
på rækken kr. 50 og på kortet kr. 100.

Mandag den 6. marts kl. 18.00 i Hollænderhaven: Gene-
ralforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag til be-
handling skal være formanden skriftligt i hænde senest den 
20. 2. Tilmelding senest den 27. 2., tlf. 23 42 96 82. Der 
serveres et lille traktement, derfor er tilmelding nødvendig.

Mandag den 18. marts kl. 12.30-18.15 i Herlufmagle 
Hallen, Ravnstrupvej 1, Herlufmagle: Dansk Handicapdag. 
Tilmelding senest den 6. 3. på tlf. 23 42 96 82 eller pr. 
mail: jo-famolsen@post.tele.dk. Pris kr. 275 pr. person. 
Drikkevarer for egen regning. Alle er velkomne. Tilmelding 
bindende. Tur til Herlufmagle Hallen fra Hollænderhaven 
betales af afdelingen. Bus fra Hollænderhaven kl. 11.15. 
Retur fra Herlufmagle Hallen kl. 18.15. 

AALBORG

Tirsdag den 14. og 28. februar og 7., 14. og 21. marts kl. 
19.00-21.20 på Lejbjergcenteret: Tirsdagsklub.

Onsdag den 15. marts kl. 18.00-21.30 på Lejbjergcen-
teret: Generalforsamling. Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Forslag til behandling skal være formanden i hænde senest 
otte dage før. Foreningen er vært med spisning fra kl. 18. 
Tilmelding til spisning er nødvendig til Eva, tlf. 23 25 06 77 
eller Peter, tlf. 29 93 12 62.

Tirsdag den 2. juni kl. 10.00 på Lejbjergcenteret: Som-
merbanko.
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Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 

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

-

 

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

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

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

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

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

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

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

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

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

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

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

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

Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
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 Danmark/Bornholm 

 7.-11. juni

Stevns-Faxe afdelingen tager på ferierejse til Bornholm. Vi 
skal bo på Balka Strand. Turen kommer til at koste ca. kr. 
6.500,-. 

   For mere information kontaktes formand Inge Lise Pe-
dersen, tlf. 25 33 32 17 eller mail: ilpibstevns@gmail.
com. 

 Tyskland

 Juni 2017

Aalborg afdelingen arrangerer bustur til Tyskland. Mere 
information i lokalbladet eller på hjemmesiden www.dhf-
aalborg.dk.

 Tyskland/Lüneburger Heide

 24.-29. juni 2017

Vestfyns Ferieklub arrangerer liftbusrejse til Lüneburger 
Heide. Vi skal bo på Hotel Gästehaus Bad Bevensen. Rej-
sen er af seks dages varighed. I bussen er der mulighed 
for toiletbesøg, da der er handicaptoilet. Vi har en erfaren 
chauffør med på vores rejse, som er meget behjælpelig. Vi 
har fælles hjælpere med, således at dem, der har brug for 
hjælp, også kan komme med. Der skal bestilles hjælpe-
midler hjemmefra.

Prisen inkluderer: Al kørsel, udflugter, fem overnatninger 
på Hotel Gästehaus Bad Bevensen. Halvpension fra 1. 
dags aften til 6. dags morgen samt moms og vejskatter og 
bidrag til rejsegarantifonden.  

Pris ca. kr. 5.950,-. Tillæg for eneværelse kr. 575. 

Tilmelding senest den 1. maj 2017. Yderlige oplysninger 
fås ved: 

Lene Hansen, tlf. 24 66 86 88 eller mail: rejselene56@
gmail.com eller

Preben Hansen, tlf. 40 87 24 53 eller mail: apmoes@ap-
moes.dk 

 

 Danmark/Slette Strand

 13.-17. august 2017

Vestegnen lokalafdelingstur 2017 går i år til Slette Strand. 
Der kommer mere information om turen til vores arran-
gementer. Mere information kan også fås ved at ringe på 
foreningens telefon i åbningstiden.

 Danmark/Nykøbing Mors, Jylland

 13.-18. august 2017

Korsør-Skælskør lokalafdeling arrangerer liftbusrejse til 
Nykøbing Mors, hvor vi skal bo på Danhostel Nykøbing 
Mors. Der vil være halvpension alle dage.

Pris kr. 4.795,- (ved min. 30 personer). Prisen inkluderer 
udflugter. Prisen inkluderer ikke eventuelle entrebillet-
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ter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelse kr. 
1.000.

Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. Der vil 
være fælles hjælpere med.

Flere oplysninger fås hos Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 
19 60 79.

 Bulgarien/Golden Sands

 August 2017

Thisted afdeling rejser til Golden Sands i Bulgarien med 
fly fra Billund.

Prisen bliver kr. 5.800,- pr. person ved to personer i dob-
beltværelse. Tillæg kr. 800 for enkeltværelse. Der kan evt. 
blive tillæg for liftbus.

Prisen inkluderer: Transport til og fra Billund. Transport 
til og fra hotellet. Mad ombord på flyet. All inklusive på 
hotellet.

Tilmelding til Laila, tlf. 51 31 58 51.

 Cypern

 4.-11. september 2017

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende arran-
gerer flyrejse til Cypern med ophold på Sunwing Ressort 
Sandy Bay. Det er et feriested, som vi tidligere har benyt-
tet. Derfor er forholdene ikke ukendte for os. Vi har fælles 
hjælpere med, således at dem, som har brug for hjælp, 
også kan komme med. Der kan ikke lejes hjælpemidler på 
hotellet. 

Indbefattet i rejsen er: Flyrejse ud og hjem. Måltider 
ombord på fly. Liftbus fra lufthavn til hotellet og retur. ½ 
pension. Daglig rengøring af værelser. Lovpligtigt bidrag 
til rejsegarantifonden. EU ansvarsforsikring. 

Eksklusiv er: Udflugter, som aftales og betales på ferie-
stedet.

Pris kr. 9.200 ved to personer pr. værelse.

Tilmelding senest den 2. juni 2017. Yderlige oplysninger 
fås ved: 

Lene Hansen, tlf. 24 66 86 88 eller mail: rejselene56@
gmail.com eller Preben Hansen, tlf. 40 87 24 53 eller mail: 
apmoes@apmoes.dk

 Spanien/Costa del Sol eller Mallorca

 September-oktober 2017 

 (dato og pris ikke endeligt på plads)

Da vi i Vestfyns Ferieklub allerede har mange tilmeldte til 
vores flyrejser, arbejder vi i øjeblikket på at kunne tilbyde 
en af ovenstående rejser. 

Følg med på vores hjemmeside: www.handicapgrupperej-
ser.dk.  

Prisen forventes at blive ca. kr. 9.800,- ved to personer pr. 
værelse.

Lene Hansen, tlf. 24 66 86 88 eller mail: rejselene56@
gmail.com eller Preben Hansen, tlf. 40 87 24 53 eller mail: 
apmoes@apmoes.dk
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Cykel (Manuped) til 
træning sælges  
Cykel til træning af arme og ben samtidig eller hver for 

sig (Manuped). Til kørestolsbrugere eller benyttes fra 

stol. Er nem at højdeindstille. Er nem at flytte via hjul.

Mærke: Steens Physical. Billeder kan tilsendes. Kun 

brugt i privat hjem af ældre dame. 

Pris: kr. 5.300 (nypris 10.750). Kontakt: tlf. 40 11 70 54

3-hjulet PGO handicap 
scooter sælges   
3-hjulet PGO handicap scooter en 30èr, t-rex50 TR-50, 

flot og velholdt, kun kørt 1285 km. 

Årgang 2007 

Pris kr. 18.500

Kontakt Kurt Basse, tlf. 21 71 03 90  

mail: kurt@vega-as.dk

Frivillig  
handicaphjælper søges 
Jeg er en 51-årig kvinde med et medfødt handicap og 

sidder i kørestol. Jeg søger en hjælper til at tage med 

på udflugter/ture og kortere ferierejser.

Du skal kunne sige JA til følgende:

•  Du skal helst være fra 50 år og opefter (evt. pensio-

nist).

•  Du må gerne bo i Midtjylland, men det er ingen be-

tingelse.

•  Du skal have en social- og sundhedsuddannelse.

•  Du skal være ærlig, glad, nem at snakke med, have 

stor tålmodighed og ikke rygere.

•  Du skal kunne magte en kørestol og lide/elske at 

yde den hjælp, som der er/bliver behov for.

•  Du skal have stedsans og kunne lide at køre i bil/

bus, flyve, sejle og gå ture.

•  Du skal kunne lide at være ude i næsten alt slags 

vejr.

Jeg kan tilbyde at betale for flybillet, hotelophold, 

forplejning, entrebillet + evt. et mindre beløb pr. dag. 

Jeg kan ikke tilbyde at betale løn og for drikkevarer.

Hvis ovenstående skulle have din interesse så send 

et brev til billet mrk. 01/2017 til Dansk Handicap 

Forbund. Fortæl lidt om dig selv, og skriv hvordan jeg 

kan kontakte dig evt. på mail eller SMS.

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

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

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

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

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

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

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

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

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

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

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

 Tyskland/Goslar

 3.-7. December 2017

Vestfyns Ferieklub arrangerer busrejse til Goslar. Vi skal 
bo på GDA Hotel Schwiecheldthaus, som ligger ca. fem 
minutters gang fra Rådhuspladsen i byen, som altid har 
et overdådigt ”Julemarked”. Vi vil også tage på besøg i 
Wernigerode, en farvestrålende by med mange gamle bin-
dingsværkshuse og også med et julemarked.

Et besøg i Derenburg er også værd at tage med på. Her 
besøger vi glasværket Harzkristall, hvor de sidste julega-
ver til familien kan købes.

Følg med på vores hjemmeside: www.handicapgrupperej-
ser.dk.  

Prisen forventes at blive ca. kr. 5.750. Tillæg for enevæ-
relse kr. 500,-. Lene Hansen, tlf. 24 66 86 88 eller mail: 
rejselene56@gmail.com eller Preben Hansen, tlf. 40 87 
24 53 eller mail: apmoes@apmoes.dk 

ANNONCER

Opfordring til  
medlemmerne
For at Dansk Handicap Forbund, hele tiden kan holde 

medlemssystemet ajour, og så vores lokalafdelinger 

samt specialkredse kan sende medlemsrelevante til-

bud til medlemmerne via mail, og derved spare man-

ge penge i porto, vil det være en stor hjælp, hvis du 

indsender din mailadresse til forbundets mail dhf@

danskhandicapforbund.dk

Angiv venligst dit fulde navn og adresse i mailen.



INDMELDINGSKORT

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

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

Navn: 
 
Adresse: 
 
Postnr./By  
 
Fødselsdato: (dag) (måned) (år)
 
Kommune:  
 
Telefon:

E-mail:

Sæt kryds, hvis du tillige ønsker at være medlem af én eller flere af Dansk 

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra. 

 

  Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0-18 år) 
Oplys venligst barnets fødselsår og navn: 
  
Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år) 
RYK (rygmarvsskadede)

  Amputationskredsen  
    

(underskrift af det nye medlem)

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2017
Enlige 310 kr.
Ægtepar/Samboende 465 kr.

✁

✁

BRUG VISO 

Har du brug for rådgivning om handicap, sociale problemer 
eller specialundervisning, kan du henvende dig til VISO – 
Videns- og specialrådgivningsorganisationen, som rådgiver 
borgere, kommuner, og institutioner - når den rette eks-
pertise ikke findes i kommunen.VISO skal være med til at 
sikre, at du som borger får den bedst mulige hjælp, uanset 
hvor i landet du bor. 

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

FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

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

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

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ 
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

Jupitervej 1
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk

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

RÅDGIVNING

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. 

Ønsker du rådgivning, sparring, hjælp til ankesager, bisid-
derhjælp eller lignende, står et team af kompetente medar-
bejdere - frivillige som ansatte – parat til at hjælpe dig. 

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam 
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@danskhandi-
capforbund.dk.
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 KRONIKAf Arne Lykke Larsen 

M
IT NAVN ER Arne Lykke Larsen. Jeg holder 39 
års fødselsdag hvert eneste år, og i år var det 
16. gang. I år skete det på den tropiske ø St. 
Thomas i Dansk Vestindien. Til hverdag er jeg 

lektor i teoretisk højenergi fysik på Syddansk Universitet 
i Odense, hvor jeg forsker i blandt andet superstreng-
teori, som er en forening af alle naturkræfterne inklusiv 
tyngdekraften. 

 
Et science fiction-liv med ALS 
Jeg lider for resten af Amyotrofisk Lateral Sclerose 
(ALS), som er en meget aggressiv form for muskelsvind. 
Den betyder, at jeg får mad og drikke gennem en mave-
sonde og har brugt respirator i 11 år. Reelt kan jeg kun 
bevæge øjnene, men TV2 forsøger alligevel hele tiden at 
få mig til at deltage i ”Vild med dans”...

Mit liv er ren science fiction. Jeg bestrider mit job via 
en øjenstyret computer med talesyntese, og inden for de 
to sidste år har jeg fløjet i helikopter over både Grand 
Canyon og Lake Tahoe. Jeg er kun bundet af tyngde-
kraften ligesom i ”Star Trek”! ALS betyder ganske vist, at 
alting tager længere tid - også kommunikation. Jeg får 
ikke sagt så meget og slet ikke lavet så meget, som jeg 
gerne ville. 

Men det er en vanesag, man når ikke så meget, men til 
gengæld er det af højeste kvalitet. 

Den værdige død til diskussion 
Sygdommen ALS bliver ofte nævnt i debatten om ak-
tiv dødshjælp. En debat, som efter min mening er for 
hurtig på aftrækkeren. Personligt forstår jeg ikke, at en 
eventyrer som Troels Kløvedal pludselig går ind for ak-
tiv dødshjælp. Han har haft rigelig tid til at springe fra 

en bro eller hænge sig i en lade. Hvorfor vil han have 
en sprøjte som en gammel og syg hund? I mine øjne er 
dét uværdigt. 

Selv synes jeg, at enhver form for liv er bedre end dø-
den. Men hvis jeg skal vælge, så vil jeg dø i vild kamp for 
livet i et luftballonstyrt over Californiens vinmarker. Jeg 
ville aldrig vælge strådøden. 

Man kan ikke vælge frit under pres 
Hvis man giver fx mennesker med ALS adgang til døds-
sprøjter, så vil det lægge et urimeligt pres på syge, men-
nesker med handicap og ældre mennesker. Det helt frie 
valg af aktiv dødshjælp er en illusion. De fleste bor jo 
sammen med eller tæt på pårørende, som ingen ønsker 
at ligge til last. Og hvad hvis der opstår en konflikt med 
de pårørende? Hvad hvis de kunne slippe for både kon-
flikten og besværet, blot du tog imod sprøjten? Sådanne 
dilemmaer skal vi for alt i verden undgå at skabe. 

Jeg ved ikke, om det frie valg også hænger sammen 
med økonomiske muligheder i samfundet. I et rigt land 
som Danmark er der næppe nogen, der decideret speku-
lerer i at spare penge ved at aflive syge, personer med 
handicap og ældre. Men vi oplever ikke desto mindre et 
pres på disse grupper, og et valg truffet under pres kan 
aldrig blive frit. 

I øvrigt kan Kløvedals ønske om at dø stilfærdigt i 
sengen lovligt indfries i Danmark allerede i dag. Han kan 
takke nej til mavesonde og respirator, og man har altid 
lov til senere at få slukket for sin respirator under be-
døvelse, så man sover fredeligt ind – uden at behøve at 
rejse til Schweitz. Jeg har kendt mindst ti ALS-ramte, der 
har afsluttet livet på denne måde. Nogle af dem var mine 
gode venner.  n

Det glemte patientperspektiv:  
Ja til aktiv livshjælp 
I medierne møder vi mennesker som Jane Hoffmann og Troels Kløvedal, der ønsker at dø 
på grund af sygdommen ALS. Andre mennesker ønsker at leve med ALS. Undertegnede er 
en af dem.
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ANDERLEDES HELTE Af Bente Rødsgaard

Tegneserie med anderledes helte
En kvinde med muskelsvind har skabt en  
tegneserie for børn, hvor heltene har handicap

P
Å AKADEMIET FOR en Fælles Fremtid (AFFF) i 
2057 bliver tre unge mennesker bedt om at tage 
tilbage til jorden anno 2017 for at forhindre en 
katastrofe – dog kan partikelgeneratoren ikke sen-

de dem tilbage i tiden, uden det får nogle konsekvenser 
såsom at blive benamputeret, få muskelsvind eller være 
blind. De tre lidt anderledes superhelte kommer til jor-
den. Her skal ikke røbes mere. Bag tegneserien er Catrine 
Vilandt, som har muskelsvind og har været respiratorbru-
ger siden 2012, det faktum har hun skrevet en del om 
på sin egen hjemmeside, hvor hun rundhåndet deler ud 
af tips og erfaringer. Men det at tegne har i årevis været 
hendes passion. 

Hun har selv skrevet og tegnet ”Kaos i Kirsebærha-
ven”, det tog hende et halvt år. ”Processen var både 
spændende og hård. Første oplag er på 1000 styk, og 
de er trykt med støtte fra Ville Heise Legat. Min plan er, 
at der skal udkomme to hvert år. Mere kan jeg ikke nå. 
Hæftet er gratis, men koster forsendelse,” fortæller hun.

Hvem er din målgruppe for tegneserien?
”Min primære målgruppe er børn og unge med handi-
cap, som mangler nogle ”helte” at spejle sig i. Når helte 
er i anførselstegn, skyldes det, at figurerne samtidig er 
meget jordnære og anti-helte-artige med hver deres 
pudsigheder. Det er helt bevidst, for sådan er rigtige 
børn jo også.”

”Min sekundære målgruppe er raske børn og unge, 
som forhåbentlig også synes, den er sjov, og som på en 
underholdende måde lærer lidt om handicap og hjælpe-
midler. Derved håber jeg at mindske berøringsangsten 
med ”anderledes” jævnaldrende. Jeg kunne forestille 
mig, at den fx blev delt ud i klassesæt til fx. 3. og 4.klas-
ser, som kunne bruge den som grundlag for en diskus-
sion omkring ”anderledeshed,” siger hun.

Hvordan er du kommet på den  
ide at lave en tegneserie?
”Idéen udspringer af et blogindlæg jeg lavede omkring 
”handidukkerne”, som var mit svar på LEGOs udspil 
med en figur i kørestol. Det provokerede mig, at figuren, 
udover at sidde ned, så helt normal og perfekt ud. Det 
mente jeg ikke, rykkede nok grænser. Derfor lavede jeg 
mit bud på ”handidukker,” siger hun.  n

 
Du kan læse mere om Catrine Vilandt og tegneserien på

http://www.catrinevilandt.dk/
http://defuldendte.catrinevilandt.dk/

Viktor: Muskelsvindler. Over-
ordentlig intelligent og seriens 
hovedfigur. Taler meget korrekt 
og går op i orden. Han er en spor-
hund, når det kommer til at ind-
samle informationer.

Leo: Blind ung fyr. Leo tager det hele, 
som det kommer. Han er lidt af et 
rodehoved, hvilket godt kan irritere 
hans venner. Men så fyrer han en 
joke af, og så går det alligevel.  

Mei: Livsglad dobbelt benam-
puteret pige med proteser, 

som elsker fest og farver samt 
fart over feltet og bliver hur-

tigt populær hos alle.

Storm: Helt almindelig fyr som 
hjælper holdet, men i særdeles-
hed Viktor, som ikke er selvhjul-

pen. Han er god til at redde de 
tre andre ud af konflikter. 



 FORSØGSORDNINGAf Mads Stampe

Forsøgsordning med medicinsk 
cannabis starter i 2018
Fra 2018 starter en forsøgsordning med brug af medicinsk cannabis til udvalgte patient-
grupper. Patienter med rygmarvsskade er med i første bølge, og det glæder formand for 
Dansk Handicap Forbunds specialkreds RYK, at netop deres medlemmer er en del af for-
søgsgruppen

B
RUGEN AF MEDICINSK can-
nabis har i de senere år vun-
det større og større opbak-
ning i befolkninger verden 

over. I USA har man allerede i nogle 
stater lovliggjort brugen af lægeor-
dineret cannabis. Og fra 2018 ser 
det ud til også at blive virkelighed 
herhjemme.

Det er brugen af medicinsk can-
nabis, som der lovliggøres i et 
forsøg, som skydes i gang i 2018. 
Aftalen om at åbne op for lægeordi-
neret cannabis til udvalgte patient-
grupper blev indgået i forbindelse 
med satspuljeforhandlingerne i 
november sidste år.

Vil undgå selvmedicinering
Forsøget skal løbe over en fireårig 
periode fra 2018, og der vil lø-
bende blive fulgt op på, hvordan de 
udvalgte patientgrupper tager imod 
medicinen.

Aftalen er indgået mellem den 
daværende Venstre-regering, Social-
demokratiet, Dansk Folkeparti, Li-
beral Alliance, Alternativet, Radikale 
Venstre og Socialistisk Folkeparti, 
og den er rettet mod patienter, som 
i dag medicinerer sig selv, de skal 
kunne medicineres lovligt med me-
dicinsk cannabis i sundhedsvæsnet.

Og netop det glæder formand i 
Dansk Handicap Forbunds special-
kreds RYK Helle Schmidt, hvor man 
kender eksempler på medlemmer, 
som har været nødt til at opsøge 

medicinsk cannabis illegalt for at 
lindre smerter.

”Som medlemsforening ved vi, 
at nogle af vores medlemmer har 
måttet opsøge cannabis illegalt for 
at lindre spasticitet og neurogene 
smerter, der kan have en voldsom 
indgriben i livskvaliteten. Vi er 
derfor glade for, at det nu bliver 
muligt for rygmarvsskadede at blive 
behandlet lovligt med cannabis i 
sundhedsvæsnet, ligesom vi ser 
frem til, at der nu bliver forsket på 
området,” skriver Helle Scmidt i en 
mail til Handicap-nyt.

Forsøget følges løbende 
Hun understreger i mailen vigtighe-
den af, at der følges op på forsøget, 
så eventuelle bivirkninger bliver 
afdækket – både på kort sigt og på 
lang sigt.

Der afsættes i alt 22 millioner 
kroner, som skal gå til at få etable-
ret en forsvarlig ramme at benytte 
medicinsk cannabis inden for. Der-
udover er aftalepartierne enige om 
at afsætte en pulje på i alt fem mil-
lioner kroner, som skal ”understøtte 
videnskabelig erfaringsopsamling 
på udvalgte områder”, som det hed-
der i aftaleteksten. Pengene vil også 
gå til bivirkningsovervågning.

Alle erfaringer vil indgå i den 
samlede evaluering af ordningen, 
som skal vedtages ved et lovforslag, 
som fremsættes i slutningen af 
2017.

Som udgangspunkt er det op til 
den enkelte patient at betale for 
medicinen, som kan løbe op i flere 
tusinde kroner om måneden. Ifølge 
Spastikerforeningen er der dog flere 
politikere, som er åbne for at gøre 
medicinsk cannabis tilskudsberet-
tiget og dermed billigere for den 
enkelte.

Ifølge Spastikerforeningens med-
lemsblad er det heller ikke udeluk-
ket, at flere patientgrupper vil blive 
en del af forsøget i løbet af de fire 
år, som forsøget løber.

Interesserede kan læse hele af-
talen via Sundheds- og Ældremini-
steriets hjemmeside her: http://bit.
ly/2hQoiLe  n
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D
ANSK HANDICAP FOR-
BUNDS ulandssekretariat 
var i august sidste år med 
til at undersøge, hvordan 

det står til med handicapidrætten i 
Ghana efter ti år med dansk støtte. 

For ti år siden fandtes han-
dicapidræt stort set kun som 
skoleidræt på landets skoler for 
døve, blinde og børn med udvik-
lingshæmning. I dag har Ghana en 
stærk og levende idrætsbevægelse. 
Omkring 1000 idrætsudøvere for-
delt på 40 klubber overalt i landet 
mødes hver uge for at spille blandt 
andet kørestolsbasket, goalball, 
fodbold for amputerede og døve-
fodbold. Goalball er endda blevet 
til en universitetsidræt. 

Gode resultater på  
baggrund af støtte
Undersøgelsen viste, at Dansk Han-

Ulandsstøtte virker!

Tekst og foto: Sven Gårn HansenULAND

Dansk Handicap Idræts-Forbund postede i ti år fra 2005 til 2015 1,7 millioner kroner i at 
støtte udviklingen af handicapidrætten i Ghana. Nu har de fundet ud af, at pengene ikke 
er spildte

dicap Idræts-Forbund projekter var 
afgørende for, at tre af disse fire 
idrætsgrene er kommet ud over 
rampen med klubber, ugentlig træ-
ning i typisk 9-10 byer landet over, 
og landsmesterskaber. Undtagelsen 
var døveidræt, der har udviklet sig 
på egen hånd med grundlag i dø-
veskolerne.

Sammen med støtte til organi-
sering af idrætten i handicapbe-
vægelsens regi har det vigtigste 
virkemiddel været træningslejre, 
hvor Dansk Handicap Idræts-For-
bund (DHIF) har inviteret interna-
tionale trænere til at lære spillere 
og lokale trænere op på et så højt 
niveau – og skabe et så stærkt en-
gagement - at de bagefter tog hjem 
til provinsbyerne og løb egne klub-
ber i gang. 

Handicapidrætten har været 
medvirkende til, at synet på han-

”Jeg elsker sport. Jeg kan lide at være 
aktiv. Og det er en dejlig måde at vise, at 
jeg ikke er overflødig.” Nina Okorofor er 
kaptajn på goalball landsholdet og spiller 
til daglig på University of Ghana.
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D
ANSK HANDICAP FORBUNDS julesalg af kurve fra Bolgatan-
ga i Ghana gik over al forventning. Vi solgte omkring 230 
kurve på markedet i Handicaporganisationernes Hus og 
ikke mindst på det efterfølgende weekendmarked hjemme 

hos Buster Norsk, der arbejder med projektet som frivillig i forbun-
det. Det svarer til en tredjedel af årets salg. 

Kurvene fra Bolgatanga er flettet af mennesker med handicap, 
og overskud fra salget går til at købe kørestole og tricykler til men-
nesker med et handicap i Bolgatanga-området i det nordlige Ghana. 
Nærmere bestemt de medlemmer af GSPD, vores lokale samar-
bejdspartner, der har størst behov. 

Det tager i snit tre dage at flette en kurv for en af de 140 flettere, 
der er tilknyttet den gruppe, som sælger i Danmark. 120 af disse er 
uddannet gennem Dansk Handicap Forbunds projekter.

Du kan købe kurve i forbundets webshop, eller du kan købe dem 
på vores hovedkontor, hvor vi oftest har et udvalg af kurve til salg. 

Forrygende  
kurvesalg i  
december måned

Af Peter Marx

dicap i Ghana har forandret sig i 
løbet af de sidste ti år. Ved de pan-
afrikanske lege og de paralympiske 
lege henter handicapidræt ofte 
flere medaljer hjem end raskidræt-
ten. 

”Handicapidræt gør lige så meget 
for Ghana som landsholdet,” sagde 
Ghanas sportsminister til os under 
besøget i Ghana. Store ord i det 
fodboldbegejstrede Ghana.

Undersøgelsesholdet var sam-
mensat af folk fra DHIF og Dansk 
Handicap Forbund fra Danmark og 
fra Ghanas handicapsammenslut-
ning GFD. Undersøgelsesrapporten 
er på engelsk og kan downloades fra 
http://danskhandicapforbund.dk/da/
uland/  n

Lebanon Park, Accra: “Det største, der er sket, 
er, at jeg var i USA i 2006 med holdet fra Accra. 
Det har gjort vores idræt og handicappede i det 
hele taget synlige i samfundet. Myndighederne 
ved mere om handicap og støtter os bedre.” 

Buster Norsk(tv) og  Peter Marx og gør kurvene parat til  
julesalg hjemme hos Buster Norsk bosat i Nordsjælland. 

Kurvene er lidt flade, når de ankommer fra skibscontaineren. 
Men med lidt håndkraft kan de let gøres klar til salg
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Tekst og foto: Bente RødsgaardPARKERINGSBØDER 

Familiebesøg i Høje 
Gladsaxe udløste 
parkeringsbøder

Michael Nylandsted Larsen 
fik to parkeringsbøder for 
at holde på en almindelig 
parkeringsplads med sin 
handicapbil, da han besøgte 
sin mor i Høje Gladsaxe ved 
København. Efter Handicap-
nyt gik ind i sagen, er pen-
gene tilbagebetalt, og frem-
over får ingen handicapbiler 
bøder ved besøg

N
OGLE TING ER komplice-
rede i tilværelsen, parke-
ring burde ikke tilhøre den 
kategori, men det var indtil 

for nyligt tilfældet på Lejerbos par-
keringspladser i Høje Gladsaxe. 

Michael Nylandsted Larsen har 
en handicapbil med lift og besøger 
sommetider sin mor, som bor i en 
lejlighed i bebyggelsen. Der er over 
2000 lejligheder, og der er få handi-
capparkeringspladser. Ved to besøg 
i sommer var handicapparkerings-
pladserne optagede, så derfor holdt 
han på en almindelig plads, men 
med sit handicapparkeringsskilt i 

forruden. Det udløste to parkerings-
bøder udstedt af firmaet City Par-
keringsservice A/S, som overvåger 
området.

”Jeg gjorde indsigelse mod bø-
derne til firmaet, men forgæves, og 
derfor betalte jeg bøderne,” fortæl-
ler Michael Larsen. 

City Parkering og deres  
regelsæt skaber undren
I firmaets svar på hans indsigelse 
mod bøderne stod der noget, der 
undrede ham. City Parkeringsservice 
A/S skrev således: ”Personbiler med 
gule nummerplader skal som ho-
vedregel også have vægttavle på - 
dog undtagelse af bil, der bruges til 
personbefordring, disse kendes ved, 
at der er et klistermærke i ruden fra 
skat, hvor det fremgår, at bilen bru-
ges til personbefordring, dette var 
ikke tilfældet. Deres invalideskilt 
gør sig gældende, når der parkeres 
på en plads med invalidemarkering/
invalideskilt. Vælger De at parkere 
på en almindelig plads, som i dette 
tilfælde, skal parkeringsrestriktio-
nerne på området følges. På denne 
baggrund må vi desværre fastholde 
deres afgifter. Der er på området 
tydelig skiltning, hvor det fremgår, 
hvilke parkeringsrestriktioner, der er 
gældende.”

Det med klistermærkerne undre-
de Michael meget, da han ikke har 
sådan nogle i sin bil og aldrig har 
hørt om dem før.

Handicapbiler skal ikke  
have klistermærker
Handicap-nyt har kontaktet SKAT 
vedr. klistermærker, og her er sva-
ret, at: ”Der er i skattelovgivningen 
ikke regler om, at handicapbiler skal 
være forsynet med klistermærke.”

Handicap-nyt bad derfor City 
Parkeringsservice A/S om at kom-
mentere, hvorfor de skriver noget, 
som ikke gælder for handicapbiler. 
Diverse mails samt rykkere fra 
Handicap-nyt til firmaet forblev 
ubesvarede lige indtil en dag en 
person, som præsenterede sig som 
”Pia”, ringede til Handicap-nyt og 
sagde, at det hele skyldtes en men-
neskelig fejl, og at Michael ville få 
sine penge retur. I øvrigt talte de 
ikke med pressen, og så blev røret 
knaldet på!

Parkeringsregler
Der er mange højhusblokke i Høje 
Gladsaxe, og udenomsarealerne 
administreres af Arbejdernes Bolig-
selskab i Gladsaxe, da områdets tre 
boligselskaber har slået sig sammen 
om parkeringsområdet.
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De har i fællesskab sat nogle reg-
ler op for området, som fremgår af 
skilte med teksten: ”Parkering kun 
tilladt i afmærkede p-båse. Parke-
ring forbudt for køretøjer på gule 
plader med egenvægt på 2000 kg. 
eller derover. Parkering forbudt for 
trailere, campingvogne og andre på-
hængskøretøjer. Ved overtrædelse 
pålægges en kontrolafgift på kr. 750 
pr. påbegyndt døgn.”

”Det er forståeligt nok, at bebo-
erne ikke ønsker at have parkerede 
håndværkerbiler, campingvogne osv. 
på parkeringspladserne, som ikke har 
noget at gøre der, og som kan genere 
beboerne. Men at handicapbiler med 
gule plader og gyldigt handicapskilt 
ikke kan holde der, når handicap-
pladserne er optagede, uden at få 
bøder, det virker ikke i tråd med de 
værdier, som man forbinder med 
Lejerbo, og bøderne kom derfor helt 
bag på mig,” siger Michael Larsen. 

Ingen får fremover bøder
Handicap-nyt henvendte sig først til 
Lejerbo, som henviste til Arbejdernes 
Boligselskab i Gladsaxe, som admini-
strerer parkeringspladserne, og sidst-
nævnte lovede at se på sagen. Resul-
tatet blev i første omgang, at Michael 
Larsen fik bødepengene tilbagebe-
talt, og han blev oplyst, at han kunne 
få en dispensation til brug i sin bil, så 
han fremover ikke fik bøder.  

Han har forgæves kontaktet 
inspektørkontoret for at få en dis-
pensation, og det samme har Han-
dicap-nyt for at få at vide, hvordan 
man fremover vil takle problemet. 
Efter adskillige rykkere modtog 
Handicap-nyt en mail fra Ivan Kjær-
Andersen fra inspektørkontoret, 
hvor han skriver, at det er aftalt med 
Cityparkering, at handicapbiler ikke 
er omfattet af vægtbegrænsningen 
på parkeringsarealerne i Høje Glad-
saxe, og derfor er der ikke brug for 
en dispensation. ”De øvrige regler, 
med at der skal parkeres i en bås og 

ikke andre steder, gælder for alle. 
Der er en hel del P-båse, som er 
reserveret for handicapbiler i Høje 
Gladsaxe. Disse ændringer vil der 
blive orienteret om i næste Høje 
Gladsaxe blad, og hvis der er en P-
vagt, som ikke kan finde ud af reg-
lerne og noterer dem alligevel, så 
skal de henvende sig på inspektør-
kontoret og anmode om at få afgif-
ten annulleret, og det vil den så helt 
sikkert blive. Menneskelige fejl kan 
vi ikke gardere os imod, men vi har 
et system, som kan rette fejlene,” 
skriver han. Dog ændres skiltene 
ikke, så man skal vide det.

Michael Larsen er trods venteti-
den tilfreds med sagens udfald. Si-
den han fik bøderne, har han nemlig 
ved besøg parkeret uden for ma-
triklen og kørt et langt stykke i sin 
kørestol. Noget han nu slipper for.

Opfordring: Drøft emnet  
i beboerforeningen
Hvis du bor i et boligselskab, så er 
det en ide at tage problemstillingen 
op på den årlige generalforsamling 
for at finde en løsning, så beboerne 
kan modtage gæster i handicapbiler, 
uden at de får bøder, hvis handicap-
parkeringspladserne er optagede. 

Hvis du selv har været ude for at 
få en bøde som gæst, så kan du for-
søge at kontakte boligselskabet og 
se, om du kan få dine bødepenge 
retur. 

Husk på at et parkeringsselskab 
blot er et firma, som udskriver bø-
der i overensstemmelse med par-
keringsreglerne på et område. De 
regler kan en beboerforening selv 
sætte, og her er det vigtigt at lade 
være med at diskriminere. 

Og inden man bestemmer sig 
for, hvilket parkeringsfirma man vil 
indgå kontrakt med, er det måske 
en ide at spørge parkeringssel-
skabet om uddannelsesniveau for 
parkeringsvagter samt håndtering af 
kunder, klager og pressen.  n

Michael Larsen på visit i Høje Gladsaxe.

Michael synes ikke, at brosten hører hjemme på 
en parkeringsplads.

Handicapparkeringsbåsene er meget små.

Her er skiltet, der udløste bøderne i første omgang.
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BISIDDERORDNING Af Jeppe S. Kerckhoffs

Når frivillighed 
giver mening
Bisidderne i Dansk Handicap Forbund har igen i 2016 haft forrygende 
travlt. Vores årsstatistik viser, at bisidderne har været særdeles ak-
tive for at hjælpe andre medlemmer, og det er historien om, at frivil-
lighed kan lykkes, når den drives af mennesker, som brænder for en 
sag, har et stærkt engagement i deres medmennesker og understøt-
tes med en stærk organisering

Mange medlemmer har brug for støtte, når de skal til 
møde med kommunen eller andre myndigheder. For 
nogle er der behov for et ekstra sæt øjne og ører til et 
svært møde, for nogle er det en hjælp til at få struktur 
og huske de vigtige ting, mens det for andre kan handle 
om, at kommunikationen med myndigheden kan være 
gået i hårdknude.

De fleste er dog enige om, at det er en særlig fordel 
at have et menneske med sig, som selv kender til at 
have en funktionsnedsættelse, og som er der frivil-
ligt og derfor pr. definition ønsker at hjælpe det andet 
menneske.

Bisidderne er og skal ikke være eksperter i lovgivning, 
men de har basalt kendskab til spillereglerne i mødet 
med kommunen og er trænet i at bidrage til, at der 
gennemføres et godt møde og sikre, at medlemmet får 
formidlet de vigtige budskaber.

Vores årsoptælling viser, at vores 40 aktive bisiddere 
i år har gennemført 886 mødeseancer før, under og 
efter myndighedsmøderne. Den store mødeaktivitet er 
fordelt på mere end 200 enkeltpersoner.

Når frivilligheden tager over
I Dansk Handicap Forbund bruger vi mange ressourcer 
på faglig socialrådgivning, som kan håndtere de pro-
blemstillinger, der knytter sig til lovgivning, vurdering 
af sagsbehandlingen og hjælp til at styrke argumen-
tationen. Men vi har mange henvendelser i rådgivnin-
gen – nogle dage op til 15 henvendelser på en dag, og 
derfor er der tilfælde, hvor rådgivningen ikke kan løfte 
opgaven alene. Det er særligt, når der er behov for at 

tale sin sag igennem med et andet menneske – ansigt 
til ansigt, eller man har behov for den støtte, som kun 
kan gives ved, at et andet menneske er fysisk til stede 
før, under og efter et møde med myndigheden.

Her er bisidderordningen et eksempel på noget af 
det, vi i forbundet opfatter som god frivillighed. Den 
tager nemlig over i de situationer, hvor der er behov for 
’noget andet’ end en faglig vurdering, og den leverer 
noget, som kun kan leveres af et menneske, som er fri-
villigt til stede.

Hos Dansk Handicap Forbund tror vi, at frivillighed 
kan blomstre, når det understøttes af professionelle. 
Derfor er vores socialrådgivere tovholdere og formidle-
re på opgaverne, så uanset om opgaven formidles lokalt 
eller gennem vores rådgivning, så er der en tæt dialog 
og sparring mellem de frivillige bisiddere og de ansatte. 
De har dermed en central rolle i forbundets tilbud. 
Kobling af de ansatte og frivillige har også den fordel, 
at den styrker vores samlede videns- og kompetenceni-
veau. Dels kan bisidderne altid sende medlemmerne vi-
dere, når der er tale om faglige spørgsmål, og omvendt 
kan socialrådgiverne trække på bisidderne og deres 
store netværk, når vi møder medlemmer, som har brug 
for noget ’andet og mere’ end ren socialrådgivning.

Kvalitetssikring løfter indsatsen
Den primære årsag til, at bisidderordningen er succes-
fuld, skyldes, at vores bisiddere ofte er tillidsvalgte og 
lokalt engagerede medlemmer, som er meget dedike-
rede i forhold til opgaven. De ved, hvor stort pres der 
ligger på vores medlemmer, og de har hver især opbyg-
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get meget værdifulde kompetencer. De fleste har været 
aktive som bisiddere igennem mange år. De kender til 
at leve en hverdag med en funktionsnedsættelse, og de 
ønsker en fortsat udvikling af ordningen. Vi kvalitets-
sikrer bisidderordningen ved at gennemføre introduk-
tionskurser, sørge for løbende sparring fra de ansattes 
side og vigtigst af alt, så deltager bisidderne hvert år 
i opfølgningskurser, hvor de får ny viden, erfaringsud-
veksler og frem for alt bidrager med konkrete forslag til, 
hvordan ordningen kan udvikles.

År for år mærker vi, hvordan bisidderne udvikler 
deres kompetence- og erfaringsniveau og, den viden 
omsætter vi hele tiden til udvikling af ordningen, så 
medlemstilbuddet kan blive endnu bedre.

Omvendt følger vi også hurtigt op, hvis nogle ikke er 

tilfredse med tilbuddet eller ønsker, at vi skal gøre tin-
gene på anden måde. Landsformand Susanne Olsen er 
meget glad for og stolt af vores bisidderes arbejde: ”Vi 
er en frivillig organisation, og netop det store målbare 
engagement hos eksempelvis bisidderne, tror jeg, er en 
meget vigtig drivkraft i udviklingen af et forbund. Vi er 
jo et fællesskab af mennesker og dermed en levende 
organisme, som skal operere i et omskifteligt samfund. 
På kongressen har jeg noteret mig et stort ønske om at 
få fokus på udfordringen om, hvad der kan kaldes ’god 
frivillighed’ og hvad der kan kaldes ’dårlig frivillighed’. 
De gode erfaringer, vi har fra forbundets eget arbejde, 
tror jeg, kan være en god inspiration i vores politiske 
arbejde med at få sat gode rammer for den frivillighed, 
der i øvrigt ønskes fremmet i samfundet.”  n

BISIDDERNE
Bisiddernes gennemførte møder i 2016 886
Antal enkeltpersoner 204

RÅDGIVNINGEN
Antal henvendelser 1.396
Antal udredningssager 511 (sager, som kræver større research samt støtte)
Succesrate på afgjorte sager 73 % (helt eller delvist medhold efter forbundets medvirken)
Top fem sagsområder 1) Støtte til køb af bil
  2) BPA
  3) Merudgifter
  4) Hjælpemidler
  5) Personlig og praktisk hjælp

SØG RÅDGIVNING HER
Rådgivningsteamet og bisiddertjenesten 39 29 35 55
  social@danskhandicapforbund.dk
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 Tekst: Bente RødsgaardNETVÆRK 

Når man er gift med en person med handicap, kan man godt føle sig lidt overset. Og hvor skal 
man være i sit eget hjem, når ægtefællen har 24 timers vagt? Måske kunne et pårørende net-
værk i Dansk Handicap Forbund være en ide til at drøfte problemer og støtte hinanden?

S
ØREN LINKE ER gift med en 
mand med handicap. De har 
været kærester siden 1986 
og blev gift i 1989. Kæresten 

er benamputeret og har på grund af 
svær søvnapnø fået tracheostomi og 
har som noget forholdsvist nyt fået 
bevilget 24 timers hjælp.

”Da hjælpen blev så omfattende, 
kom jeg pludselig til at føle mig som 
gæst i mit eget hjem og blev nødt 
til at tage hensyn til hjælperne. Så 
det var slut med mange små ting, 
som jeg altid har gjort og ikke tænkt 
nærmere over, fx sørger jeg nu altid 
for at gå påklædt ud til badeværel-
set og påklædt ud derfra osv.”     

”Hjælperne er der, når jeg går 
om morgenen, og de er der, når jeg 
kommer hjem efter arbejde. På et 
tidligere tidspunkt i livet oplevede 
jeg mig selv som en supermand, 
som både kunne være hjælper, 
mand og elsker, og det tror jeg, 
mange ægtefæller gør. Man klarer 
det hele, men så en dag bliver man 
ældre, og ens ægtefælle får måske 
nye helbredsproblemer, og handi-
cappet bliver mere omfattende, og 
så bliver det sværere at passe på 
sig selv og også at blive ved med at 
være supermand,” siger Søren Linke.

Pårørende holder deres  
tanker for sig selv
At pårørende har problemer, har 
Søren Linke bemærket i forskellige 
sammenhænge i forbundet.

”Det er ofte to typer pårørende, 
der går igen, fx hvor ægtefællen er 

hjælper, og han eller hun lever sig 
helt ind i forbundets virke og er 
med i alle sammenhænge og går op 
i det med liv og sjæl. Og så er der 
dem, der hjælper stille i baggrun-
den. Men begge typer kan sagtens 
føle sig usynlige og gå alene med 
mange tanker for sig selv. Det ved 
jeg især fra Amputationskredsen, 
hvor vi pårørende nogle gange har 
afsat et par timer til at tale sammen 
på et weekendseminar,” siger han.

Usynlighed
Fornemmelsen af usynlighed kan 
opstå på mange måder. Fx når Sø-
rens familie ringer til ham, så spør-
ger de først om, hvordan det går 
med hans ægtefælle, sommetider 
også hvordan det går med hunden, 
men sjældent om, hvordan Søren 
selv har det. Det har han dog fået 
ændret lidt på. Det samme kan ske, 
hvis han er alene i et indkøbscenter 
og bliver stoppet af bekendte. 

Det kan også være svært at tale 
med ægtefællen om sine følelser, 
for når man kan gå og stå og bevæ-
ge sig frit, så er man privilegeret på 
mange måder, og man ønsker ikke 
at være en, der klynker eller være 
en egoist. Så man siger ikke noget. 

En anden problematik er kom-
munerne, som sparer og gør alt for 
at gelejde så mange opgaver over 
på pårørende som overhovedet 
muligt, så de både skal passe deres 
eget job og stå for alt i hjemmet. 
”Normalt er man to om alting i et 
ægteskab, og der gælder det altså 

om at sige fra og få hjælp. Der er 
mange og vidt forskellige ting, der 
kan køre en person helt ned,” kon-
staterer han. 

Egne interesser
Men netop fordi man brænder inde 
med mange ting, så bliver det ekstra 
svært ifølge Søren Linke.  

”Man kan heller ikke sige noget 
om, hvornår man i et forhold får 
brug for at tale med andre ligesin-
dede. Det kan være tre måneder 
efter, at et stort hjælperkorps er 
rykket ind, det kan være nogle år 
efter en amputation, eller et år efter 
en ulykke, man kan ikke sætte det 
på nogle formler, da det er enormt 
individuelt,” siger han. 

Sidste år i takt med det store 
hjælperkorps ankom, oplevede Sø-
ren Linke en personlig krise, som 
han nu er kommet ud af blandt an-
det ved samtaler med en psykolog, 
som hjalp ham til at forstå, at det er 
vigtigt at have egne interesser. Så 
lige nu er Søren Linke svømmetræ-
ner for et hold med svømmere med 
handicap, og hans mand er ikke på 
holdet. ”Når man fylder 50 år, så får 
mange en midtvejskrise, eller man 
synes, der skal ske noget. Nogle 
bliver skilt og køber en motorcykel, 
men jeg vil ikke skilles, og jeg har 
købt en racercykel, som jeg kører 
ture på alene,” griner han.

Søren Linke har taget en uddan-
nelse i tracheostomibehandling, så 
han og manden vælger sommetider 
at sende hjælperen hjem, og så 
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overtager Søren vagten frivilligt, så 
de kan få tid til at tale sammen og 
være alene. 

Et netværk i forbundet  
for pårørende
Søren Linke synes, at Dansk Han-
dicap Forbund er en god organi-
sation, som har styr på regler og 
love, men det kniber lidt mere med 
tilbud til pårørende. Derfor har han 
en ide om at skabe et netværk med 
arbejdstitlen ”De grå eminencer”, 
hvor pårørende kan tale om deres 
egne problemstillinger.

”Jeg tror ikke, det handler så 
meget om at give gode råd, men 
mere om at lytte. Nogen, der lytter 
til en, og som ikke synes, at det er 
upassende, egoistisk eller klynk,” 
siger han. 

Og der kan være mange ting at 
tale om; både stort og småt. Skal 
man hele livet igennem være super-
mand/superkvinde? Er der hjælp? 
Og hvilken hjælp kan man få?  

Det kan også være mere følelses-
mæssige ting, hvordan takler man 
elskov, når ens elskede har fået et 
ben eller arm amputeret? 

”Jeg forestiller mig, at det ho-
vedsagligt skal være et netværk pr. 
telefon eller pr. mail. 

Hvis der er interesse for det, så 
kunne man fx holde to opstartsmø-
der – et i Østdanmark og et i Vest-
danmark og dernæst være selvkø-
rende. Herefter kunne vi holde en 
årlig dag med oplægsholdere og 
erfaringsudveksling,” siger Søren 
Linke. 

Så hvis du er pårørende og gerne 
vil deltage i et netværk, så er du 
velkommen til at kontakte Søren 
Linke pr. mail: sorenlinke@gmail.
com  n

Når man fylder 50 år, så får 
mange en midtvejskrise. 
Nogle bliver skilt og køber 
en motorcykel, men Søren 
vil ikke skilles - han har 
købt en racercykel, som 
han kører ture på alene.

Søren Linke er gift med en 
mand med handicap. De 
har været kærester siden 
1986 og blev gift i 1989.
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Af Mads StampeANSVAR 

Ingen har ansvaret, 
når alle har ansvaret
Der er tillidskrise mellem det offent-
lige og borgerne, og fordommene mod 
mennesker med handicap stortrives i 
samfundet. Det ved vi, og det skal der 
handles på, mener formand i Det Cen-
trale Handicapråd Anette Laigaard, der 
de kommende år vil sætte alle kræfter 
ind på disse to områder

M
ED UDGANGSPUNKT i en såkaldt GAP-
analyse, som Det Centrale Handicapråd fik 
udarbejdet tilbage i 2015, og en strategi om 
holdninger og handicap vil rådets formand 

Anette Laigaard gå målrettet efter at få systemet til at 
arbejde bedre sammen til fordel for den enkelte borger 
med handicap, ligesom befolkningen skal lære, at men-
nesker med handicap i langt de fleste tilfælde kan og vil 
de samme ting som alle andre.

Og umiddelbart er der nok at tage fat på. I hvert fald 
bekræfter den såkaldte GAP-analyse det, som handicap-
organisationerne har haft en oplevelse af i årevis: nem-
lig at sagsbehandlerne i kommunerne og borgerne har 
markant forskellige opfattelser af, hvordan det går med 
blandt andet tilliden mellem de to grupper i systemet.

På alle de parametre, som GAP-analysen har spurgt 
ind til, vurderer borgerne kommunerne lavere, end 
kommunerne vurderer sig selv. Ifølge analysen oplever 
borgerne generelt ikke, at sagsbehandlerne har godt 
nok kendskab til deres specifikke handicap, og bor-
gerne mener heller ikke, at de har indflydelse på deres 
situation, ligesom de generelt ikke føler sig hørt i mø-
det med kommunen.

Alle har et ansvar
Og hvorfor ser vi så disse store uoverensstemmelser mel-
lem de to grupper? I den ideelle verden ville de to grup-
per vurdere sagsbehandlingen lige godt, men når det ikke 
er tilfældet, ligger ansvaret hos begge grupper, mener 
formand i Det Centrale Handicapråd Anette Laigaard.

”I den ene lejr skal sagsbehandlerne blive bedre til 
at åbne op og tænke helheden ind i arbejdet. Og på 
samme måde skal borgerne opdrages til at have reali-
stiske forventninger til sagsbehandlerne og den viden, 
de sidder med om den enkeltes handicap.”

 ”Vi har et system, hvor der sker det, at ingen tager 
ansvaret, fordi det er alles ansvar. Hver og en har ansvar 
for sin del, men ingen har ansvar for helheden. Det be-
tyder, at man mister en masse tid. Det er der sådan set 
ingen, der er interesserede i, men der fokuseres på at 
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optimere inden for sit eget område, og når det kombi-
neres med den generelle travlhed i sagsbehandlingen, 
så går helhedstænkningen naturligt nok tabt,” fortæller 
Anette Laigaard.

Løsningen er, mener hun, at vi får nedbrudt de siloer, 
som er bygget op på området, og at der indsættes 
nogle overordnede koordinatorer, som inden for lovens 
rammer har det overordnede ansvar for at kombinere 
forskellige områder på den bedst mulige måde for bor-
geren, så man sparer tid og kommer tillidskrisen mel-
lem borger og system til livs.

Anette Laigaard har et andet hjertebarn, som hun 
brænder for, og som hun vil arbejde med i de kommen-
de år. Det er arbejdet med befolkningens holdninger til 
mennesker med handicap.

Vi skal mødes og tale sammen
Sammen med Ankestyrelsen udkom Det Centrale Han-
dicapråd i oktober 2015 med en undersøgelse, som 
stillede skarpt på netop befolkningens holdninger og 
handlinger i relation til mennesker med handicap. I 
kølvandet på undersøgelsen kunne man blandt andet i 
Berlingske læse, at et flertal af de adspurgte ikke men-
te, at et menneske med handicap fx kunne sidde i det 
job, som de adspurgte selv sad i.

Sådanne fordomme, mener Anette Laigaard, beror i 
høj grad på subjektive fordomme hos den enkelte, og 
det er derfor centralt for formandens arbejde at komme 
disse fordomme til livs på alle niveauer.

Det skal ske med udgangspunkt i ”Strategi om hold-
ninger til handicap”, som rådet fik udarbejdet i kølvan-
det på undersøgelsen og andre rapporter. Strategien 
stiller blandt andet skarpt på vigtigheden af det fysiske 
møde mellem mennesker med og uden handicap. Det 
må man ikke glemme, og derfor handler det i høj grad 
om at komme ud over rampen, mener Anette Laigaard.

”Vi skal have udarbejdet en plan, som gør det nem-
mere for mennesker med og uden handicap at mødes. 
Vi skal mødes på arbejdspladserne, på skolerne og i 
fritidslivet. Indsamling af viden er vigtigt, men det er 

handling, der skal til. Derfor må vi handle på den viden, 
vi har nu, samtidig med at vi selvfølgelig følger med i 
udviklingen og skaber ny viden på området, så vi kan 
blive klogere hen ad vejen. Men hvis ikke vi handler, 
så sker der ikke noget, og den viden, vi har nu, kræver, 
at vi gør noget nu. Ellers flytter vi ikke noget, og det vil 
jeg,” siger Anette Laigaard.

Anette Laigaard har sammen med de øvrige rådsmed-
lemmer i Det Centrale Handicapråd startet en proces, 
hvor det besluttes, hvor kræfterne bruges bedst de 
kommende år. Arbejdet kommer til at fokusere sig om-
kring tillidskrisen mellem borgere og det offentlige og 
holdninger til mennesker med handicap i befolkningen.

Den 7. februar holdt rådet årsmøde, hvor netop for-
domme mod mennesker med handicap var på dagsor-
denen. Læs mere på www.dch.dk/Årsmøde2017  n

Anette Laigaard er formand for 
Det Centrale Handicapråd og har 

fokus på tillidskrisen mellem 
borgere og kommunerne.

Pr
iv

at
fo

to



42   •   HANDICAP NYT 1 - 2017  

Af Mads StampeFERIE 

JYLLAND

Hals-sommerhusene udlejes hele året
I naturskønne omgivelser i Nordjylland tæt på 
Limfjorden, skov og strand ligger Dansk Han-
dicap Forbunds fire sommerhuse. Husene er 
bygget og indrettet specielt med henblik på, at 
personer med bevægelseshandicap kan holde 
ferie der.

Husene har fem sovepladser fordelt på to so-
veværelser og en stue. Husene ligger samlet på 
et større grundareal og har en stor, fælles have. 
Hvert enkelt hus har desuden egne terrasser og 
havearealer. 

Husene egner sig både til storfamilien, der øn-
sker at leje alle fire huse på en gang, og til den 
enkelte, der ønsker at komme væk hjemmefra i 
en kortere eller længere periode. 

Husene blev for få år siden lysnet indvendigt 
og malet udvendigt og har fået indlagt trådløst 
netværk og kabel tv. 

Husene kan lejes med fortrinsret af medlem-
mer af Dansk Handicap Forbund, de øvrige 
Nordiske landes handicapforbund, det tyske 
handicap forbund og af andre forbund/forenin-
ger under Danske Handicaporganisationer. De 
kan også lejes af venner og støtter til foreningen 
samt af private.

Kontakt Willy Øgaard på tlf. +45 22 96 93 80 
eller på mail willyoegaard@stofanet.dk for at 
høre nærmere om priser, tidspunkter og bestil et 
sommerhus til ferien.

JYLLAND

Klitrosen
”Klubhuset ” Klitrosen udlejes som som-
merbolig i perioden fra den 29. maj til den 
21. august 2017. Huset er på 170 m2 med 
køkken og opvaskemaskine. Der er to bade-
rum med bruser og toilet, hvor det ene er 
handicapegnet. Der er 12 bokssenge, en el-
hospitalsseng og en manuel hospitalsseng. 
Der er dyner og puder til alle senge og en 
badebænk på badeværelserne. Der er intra-
net, tv og indlagt fælles antenne, stereoan-
læg, kaffemaskine, porcelæn til 80 personer 
og fjernvarme. 

Huset ligger på Markvej 121A. Der er te-
lefon (98 44 24 97) og postkasse. Huset er 
handicapegnet med stor parkeringsplads og 
lille have. Man skal selv medbringe linned, 
håndklæder, viskestykker og andre hjælper-
midler efter behov.

Prisen er kr. 2.500 kr. fra uge 22 til uge 
33 (29. maj til 20. august). De 1.000 kr. skal 
betales i depositum ved leje fra aftalens 
start. Restbeløbet skal betales senest 30 
dage før lejemålets begyndelse. Derudover 
betales der for forbrug af vand: 75 kr. pr. m3. 
El: 2,50 pr. kw. Desuden betales 400 kr. for 
slutrengøring, som ikke kan fravælges. Har 
man hund med, koster rengøring yderligere 
100 kr. Lejemålet er fra mandag kl.15.00 til 
mandag ugen efter kl. 12.00.
Henvendelse: Pr. post eller pr. e-mail:  
dhfskagen@dlgtele.dk til Lisbeth Hansen, 
Markvej 145, 9990 Skagen.
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Af Bente Rødsgaard og Solveig Andersen

LEJ 
ET 
SOMMERHUS Medlemmer af Dansk Handicap 

Forbund har mulighed for at leje 

sommerhuse 

SJÆLLAND

Sommerhus ved Roskilde
Søsterloge nr. 5, Dronning Margrethes ”Margrethehu-
set” er på 93 m2 og naturskønt beliggende på en 1.200 
m2 grund i Gershøj 200 m fra Roskilde Fjord i fritids-
husområde. Alle veje i området er asfalterede, og stier 
er i overvejende grad med fast overflade og små stig-
ninger og derfor egnede for kørestole.

Pris: Margrethehuset udlånes vederlagsfrit til handi-
cappede og evt. ledsagere/familie mod betaling af elfor-
brug samt vandafgift. Telefon efter tæller. Erstatning af 
evt. beskadigede bygnings- eller inventardele. Margret-
hehuset udlånes fra 31. marts til og med uge 42 (en uge 
ad gangen). Forældre med børn får fortrinsret i skolernes 
sommer- og efterårsferie.
Henvendelse: Skriftlig ansøgning senest den 20. febru-
ar pr. post eller mail til Maj-Britt Jensen, Sæbyparken 

13, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge, e-mail: l.jensen@privat.
dk. Ansøgningen skal indeholde: Hvilken uge huset 
ønskes i + evt. alternative uger i prioriteret rækkefølge, 
ansøgerens navn, adresse og telefonnummer. 

Ansøgning fra private skal tillige indeholde oplysnin-
ger om handicappets art samt om boligforhold. Med-
send frankeret A5 svarkuvert. Ansøgninger indsendt 
pr. mail besvares også pr. mail. Samtlige ansøgere vil 
modtage svar senest 19. marts.  

SJÆLLAND

Rågelejehuset   
Huset udlejes hele året. Det har alle moderne bekvemme-
ligheder og indeholder en stor stue med tv, to soveværelser 
(seks sovepladser), køkken med køleskab, toilet og badevæ-
relse. Carport og lukket terrasse. Varmt og koldt vand, el-op-
varming samt brændeovn. Pris: 3.500 kr. inkl. el pr. uge hele 
året. Henvendelse: Kirsten Jensen, telefon 41 50 81 82. Handicapegnethed: “Rågelejehuset” er handicapegnet. 

Sommerhus ferie med DHF
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 MEDLEMSTILBUDAf Bente Rødsgaard  Fotos: Private

M
EDLEMMER AF DANSK 
Handicap Forbund kan 
leje en lejlighed i Tyrkiet 
på favorable vilkår. Lej-

ligheden ejes af danseren Silas Holst 
og skuespilleren Johannes Nymark, 
som mange muligvis kender fra den 
danske showbranche. 

Lejligheden ligger i Fortuna Re-
sort i byen Demirtas ca. 15 km fra 
Alanya. Lejligheden er i to etager 
på ca. 210 kvadratmeter og med 
egen elevator mellem etagerne. 
Man kan bo syv personer. Alt er 
konstrueret, så kørestolsbrugere kan 
bevæge sig frit. Der er brede døre, 
ingen dørtrin osv. Der er to store 
badeværelser med klapsæder, store 
håndvaske og vippespejle. Lejlig-
heden har fire værelser og ligger 
i den yderste blok med havudsigt 
fra alle fire terrasser. På nederste 
etage er et soveværelse med dob-
beltseng, badeværelse, stue med 
køkken, tv, aircondition og terrasse 
med spisebord. Ovenpå er et sove-
værelse med dobbeltseng, terrasse, 
badeværelse samt en stue med 
havudsigt og glasvægge ud mod 
havet og terrasse. Der er køle/frys, 
kaffemaskine, service osv. Sengene 
har boxmadrasser.

 
Et ressort for alle
Silas Holst fortæller: ”Hele stedet er 
bygget på en kørestolsvenlig måde. 
Poolen er udstyret med elektriske 
hæve-sænke stole og kørestolsram-
per. På resortet er en spa-afdeling, 

tyrkisk Hammam, restaurant, bu-
tikker og biograf. Her er også en 
reception, og personalet er meget 
behjælpelige. Man kan flyve til den 
kørestolsegnede lufthavn Gasipaza, 
og derfra og til lejligheden er der 
20 min. kørsel. Her er mange gode 
udflugtsmuligheder fx for at opleve 
natur og besøge Kleopatras borg.”, 
siger Silas Holst. 

Hvorfor har I valgt at købe  
en handicapegnet lejlighed i 
Tyrkiet? 
”Johannes og jeg var i Tyrkiet, og da 
vi så stedet, så blev vi forelskede i 
det. Vi kan godt lide tanken om, at 
man bygger for alle. Vi har begge 
kørestolsbrugere i vores familier, så 
det havde vi også i baghovedet. Det 
er så fedt, at familien kan være her 
uden problemer,” siger han. 

Hvorfor har I valgt at samar-
bejde med Dansk Handicap 
Forbund?
”Vi har valgt at samarbejde med 
Dansk Handicap Forbund, da vi kun 
kender til gode ting fra jer, og derfor 
har vi valgt, at udlejningstilbuddet 
skal være til jeres medlemmer.” 

Priser og kontakt
Priserne er fra 900 euro (ca. 6.700 
kr. om ugen) til 1200 euro (ca. 
8.920 kr.). Hertil skal lægges rengø-
ring 521 kr. og forbrug. Kontaktper-
son for lejligheden er Johannes Ny-
mark: Mail@johannesnymark.com 

Transport fra lufthavnen
Silas Holst hjælper gerne med 
bookning af kørestolstransport fra 
lufthavnen. Kontakt silasvictor-
holst@hotmail.com

Billigere priser og fortrinsret
Medlemmer i Dansk Handicap For-
bund får altid mindst 10 % rabat og 
fortrinsret i bestillingen. Følg også 
med på Dansk Handicap Forbunds 
hjemmeside, da priserne kan være 
endnu billigere i perioder for med-
lemmer af forbundet.  n

Lej en luksuslejlighed i Tyrkiet

Johannes Nymark og  
Silas Holst ejer lejligheden
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Af Bente RødsgaardLANDET RUNDT 

Landet rundt 
 
Rundt om i landet sker der mange ting.  
Handicap-Nyt har plukket lidt i nyhederne

Stig Langvad medlem af Dansk 
Handicap Forbund og fhv. formand 
for Danske Handicaporganisationer 
(DH) modtog Fredensborgs Handi-
cappris 2016. Prisen uddeles for 
at hædre en ulønnet og frivillig 
indsats, der fremmer lige mulighe-
der for mennesker med handicap 
i lokalsamfundet. Stig Langvad fik 
den for sit store arbejde både inter-
nationalt og lokalt.

Aktuelt arbejder han med perso-
ner med handicap og deres vilkår 
inden for følgende områder:

Formand for Living IT Lab, For-
mand for Den Uvildige Konsulent-
ordning på Handicapområdet,

Uafhængigt ekspertmedlem af HELE LANDET:  

MANGE BILLEDER PÅ DE NYE FAKTAARK  
PÅ GODADGANG.DK 

Faktaarkene på godadgang.dk inde-
holder rigtig mange detaljer om til-
gængeligheden til museer, hoteller, 
attraktioner, rådhuse, svømmehal-
ler, skoler, konferencesteder m.m. 
Detaljer som er vigtige for men-
nesker med handicap. De mange 
oplysninger er i de senere år blevet 
suppleret med mange billeder. På 
den måde kan man hurtigere dan-
ne sig et billede af, hvordan byg-
ningen ser ud. Billederne skal dog 
læses sammen med de detaljerede 
oplysninger, da det kan være svært 
at se en dørbreddes mål eller et 
vendeareals størrelse.

God Adgang besøger alle steder 
cirka hvert tredje år, og derfor vil 
der gå noget tid, før alle faktaar-
kene har fotografier. De mærkede 
steder kan dog allerede nu indsen-
de fotos, hvis de ikke vil vente, og 
så lægger God Adgangs sekretariat 
billederne ind på de respektive 
faktaark. 

Mærkningsordningen omfatter 

syv forskellige handicapgrupper 
med hver deres behov for tilgæn-
gelighed. Virksomheden får tildelt 
et mærke for hver af de grupper, 
man opfylder de pågældende 
gruppers minimumskrav til tilgæn-
gelighed.

De syv grupper er: kørestolsbru-
gere, gang-, arm- og håndhandicap-
pede, synshandicappede, høre-
handicappede, astmatikere og al-
lergikere, udviklingshandicappede, 
alle med læsevanskeligheder. Du 
kan vælge fx kun at søge på steder, 
som er egnede for kørestolsbru-
gere.

NYBORG: 

Danmark rummer mange slotte og 
museer, et firma har specialiseret 
sig i at skabe mønstre med inspi-
ration i lofter og gulve fra fx slotte. 
Mønstrene er inspireret af Kolding-
hus, Nyborg slot, H.C. Andersen og 
Fredensborg Slot.

Firmaet producerer mønstre og 
sælger strikkegarn og pinde, så 

Strik selv eller køb pulsvarmere.

Pr
es

se
fo

to

FREDENSBORG:
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SBi har evalueret tilgængeligheden 
af Vandhalla, et idræts- og vand-
træningscenter på Egmont Højsko-
len. Bygherrens ambition var fra 
første færd, at alle personer med 
alle former for handicap skulle 
kunne bruge Vandhalla i samme 
omfang som personer uden handi-
cap. Nu viser en evalueringsrapport 
fra Statens Byggeforskningsinstitut 
(SBi), at Vandhalla er kommet langt 
med tilgængeligheden, og at det er 
sket ved at arbejde med ligevær-
dighed på flere niveauer, fx ved 
at se på placering af bygningen, 
ankomst, organisering af bygningen 
samt strukturen for omklædning og 
nedstigning til bassiner. Dermed 
er Vandhalla også et eksempel 
på ’universelt design’. De færdige 
løsninger er påvirket af bygherrens 
stærke engagement i projektet og 
arkitekternes møde med brugerne 
har været afgørende for det ende-
lige byggeri. ”Vandhalla står som 
et overordentligt vigtigt projekt 
og værk for Egmont Højskolen og 
dens elever. Samtidig er projektet 
kilde til viden om, hvordan tilgæn-
gelighed kan angribes og fortolkes 
både i planlægnings- og designpro-
cessen og i det endelige arkitekto-
niske design”, står der i rapporten. 
Evalueringen er udført for Real-
Dania, der bl.a. har ydet støtte til 
opførelsen af Vandhalla. Forskerne 
bag rapporten er Sidse Grangaard 
og Camilla Ryhl. Du kan downloade 
rapporten på SBis hjemmeside. 

Stig Langvad var også blandt initiativ-
tagerne til Handicaporganisationernes 
Hus (HH) i Høje Taastrup, hvor Dansk 
Handicap Forbund er en af lejerne i 
verdens mest tilgængelige kontorhus.
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Komiteen under Handicapkon-
ventionen, Bestyrelsesmedlem i 
Institut for Menneskerettigheder, 
Independent Expert member of 
The Committee under the UN 
CRPD.

”Vi er stolte over og vil gerne 
hylde, at vi i Fredensborg Kom-
mune har en lokal borger, der 
arbejder nationalt og internatio-
nalt med handicaprettigheder 
og -forhold,” sagde formand 
for Handicaprådet Kristian He-
gaard. Prisen blev overrakt ved 
en reception i forbindelse med 
FN’s internationale handicapdag 
lørdag den 3. december 2016 kl. 
14.00.

FREDENSBORG:

HOU: 

VANDHALLA. EVALUERING 
AF TILGÆNGELIGHEDEN 
AF EGMONT HØJSKOLENS 
VANDHALLA

man selv kan strikke. De knapt 
så fingernemme eller travle per-
soner kan købe færdigstrikkede 
produkter. 

Blandt produkterne er gryde-
lapper, gæstehåndklæder, pan-
debånd, mobilcover, halstørklæ-
der og pulsvarmere. Bag ideen 
står en socialøkonomisk virk-
somhed, der beskæftiger socialt 
udsatte ledige, og som deltager 
i Den Socialøkonomiske kapital-
fonds program Social StartUp.

Bag virksomheden er Lene 
Axelsen og Lise-Lotte Jensen, 
som også driver butikken Ulrikka 
Garn, de er økonomiuddannede 
og passionerede ”strikkedamer”. 

”Vi ville gerne udvikle et histo-
risk koncept. Nyborg Slot vil ger-
ne på Unescos verdensarvsliste, 
og vi tænkte, det kunne være 

sjovt at formidle nogle gamle 
mønstre og lave en socialøkono-
misk virksomhed til formålet og 
samtidigt fortælle nogle unikke 
danske historier. Det er lykkedes 
at skabe mønstre, og foreløbigt 
har vi en ansat, som har været 
langtidssygemeldt, og vi håber 
på snart at kunne ansætte nogle 
flere. Selve mønstrene laver vi 
ved at fotografere detaljer og 
omsætte dem. Alt, hvad vi laver, 
er af høj kvalitet, det skal det 
være, synes vi,” siger Lise-Lotte 
Jensen.
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VIRKSOMHEDSGUIDE

                 CP-CARE 
Badeovertræk til benproteser

      

  

Er du benamputeret kan du få din frihed 
tilbage med badeovertrækket fra CP-CARE.

Det nye og letanvendelige badeovertræk
har skridsikker sål og du kan nemt bruge
dit overtræk til bad, svømmehal eller strand 
- uden at undvære din protese. 

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

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

Som en fredelig oase i Nordsjælland omkranset af et
smukt og aflukket naturområde ligger Nordic Park 
– et moderne ferie- og konferencecenter.
Parken er anlagt med skønne stier og gå-ruter 
– og alt er indrettet handicapvenligt.
Vi har 10 moderne og handicap venligt indrettede 
lejligheder. Lejlighederne er bygget som rækkehuse i tolejligheder. Lejlighederne er bygget som rækkehuse i to
etager og indrettet med køkken i åben forbindelse med 
stuen. I stueetagen er der en sygeseng, og i 5 af
lejlighederne er der loftlift over sengen.

4 nætter mandag - fredag: 4.800,-
1 overnatning: 1.400,-

Min. 2 overnatninger: 1.300,- pr. nat
Kirkevej 43| 3230 Græsted | Tlf. 4422 0104 | www.nordicpark.dk 

Borgere med en BPA-ordning kan overdrage  
arbejdsgiveransvaret til Focus People.

Focus People tilbyder undervisning og oplæring  
til borgeren i rollen som arbejdsleder.

Få hjælp af Focus People til:

• Ansættelse og afskedigelse af hjælpere

• Udbetaling af løn

• Indberetning af skat

• Tegning af lovpligtige forsikringer

• Indbetaling af feriepenge til barselsfond og ATP

Kontakt os på telefonnummer

22 333 112

Hjælp til BPA-ordning

Følg os på

Telefon 7542 3156 · info@ribekarosseri.dk
www.ribekarosseri.dk

Telefon 7542 1711 · info@minibusdanmark.dk
www.minibusdanmark.dk

Opbygning af handicapbil - en tillidssag.
Alle bilmærker.

Opbygning af minibusser.
Alle bilmærker.

Vi leverer over hele landet!
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Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

Myndighed • Værdighed • Solidaritet
 

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

Mollii nedsætter spasticitet

    Mollii er et nyt hjælpemiddel, der 
nedsætter spasticitet og fremmer genopretning 

motoriske funktioner. Mollii bruges af mennesker der lider af:
 
• Hemiplegi
• Cp
• Hjerneskade efter traumer
• Multiple Sclerosis
• Delvis rygmarvsskade
 
Mollii reducerer spasticitet uden bevirkninger.
Mollii bruges regelmæssigt i 60 min  under aktivitet hver anden dag. 
Du er velkommen til at teste om Mollii er et hjælpemiddel der har effekt for dig.

Bandagist Jan nielsen - En verden fuld af muligheder
Kontakt os for uforpligtende samtale, information eller tidsbestilling .

- Vi vil så gerne dele vores viden!

• Delvis rygmarvsskade
• Parkinson
• Dystoni
• Andre neurologiske  
 tilstande, der forårsager  
 motoriske vanskeligheder
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FLEKSJOB I 

ODENSE 

KØB RETSSIKKERHEDSSPILLET 

MUSHOLMS  

nye bygninger 

NR. 2  APRIL  2016

NR. 3  JUNI  2015

KORSBÆK
PÅ BAKKEN

ANEKDOTERNE FIK  

FRIT LØB PÅ EGESKOV

Sagerne vundet!

Huset Venture i   
STORKØBENHAVN

Kurve fra Ghana

På visit i  
Dokk 1 i Århus

NR. 1  FEBRUAR  2016

SARAH GLERUP  VIKAR I FOLKETINGET

WOW!  - hvor smart 

TEMA:  
Health & Rehab messen  i København 

NR. 3  JUNI  2016

Svagfør – Vanfør 

eller hvad?

Bevica Fonden 
I PASTORENS FODSPOR

WILLIAM  

ER 15 ÅR OG TRÆNER 

MED TEAM TVILLING

NR. 4  SEPTEMBER  2016

MEDLEM
DANSK

HANDICAP

FORBUND

BLIV

AF

Udgivelsesplan for  
Handicap-nyt

Nr. 2. Deadline 15. marts.  
Hos læserne den 28.april.

Nr. 3. Deadline 15. maj.  
Hos læserne den 23. juni. 

Nr. 4. Deadline 17. august.  
Hos læserne 22. september.

Nr. 5. Deadline 26. oktober.  
Hos læserne 1. december.

Fra næste nummer skifter vi samarbejdspartnere. 
Tryk overgår til Bording A/S. Annoncesalget vare-
tages fra Handicap-nyt nr. 2 af :

Vendemus ApS
Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal
8000 Aarhus C
Telefon: 72 22 70 80
kontakt@vendemus.dk
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