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 ”Jeg tror, vi har haft en tendens til at underkende sam-
arbejde og aktivisme i handicapbevægelsen gennem 
flere år.

Handicap-nyt har 
besøgt Mønsted 
Kalkgruber. Foto: 
Bente Rødsgaard. 

NUTIDIGT DANSK DESIGN TIL 
KVINDER MED HANDICAP.

RHEINLAND-PFALZ BYDER PÅ VIN, KØRESTOLSVENLIGE VANDRERUTER 
OG LEVENDE HISTORIEFORTÆLLING.

JAN VAGN JAKOBSEN
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51  På tinge med egen stol
Kristian Hegaard er nyvalgt til 
Folketinget og kørestolsbruger.

52  Fire skarpe til social- og 
indenrigsministeren
Astrid Krag er ny minister og svarer 
på spørgsmål fra redaktionen.

54  Ud i naturen
Handicap-nyt kommer med tips.
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SOMMERKURSERNE  
ER EN VITAMIN-
INDSPRØJTNING

Nu er det efterår, og sommeren er bag os. 
Som altid er sommerperioden en meget 
stille tid på kontoret, hvor der ikke sker 
ret meget. Det skyldes, at både det kom-
munale og det politiske system arbejder 
på vågeblus. Det giver altid mulighed 
for at samle op på en masse opgaver og 
komme ud og kigge nærmere på nogle af 
de aktiviteter, vi som forbund har kørende 
ude i sommerlandet.

Og et sted er der særligt tryk på. Det 
mærkede jeg igen i år, da jeg lagde vejen 
forbi på et af vores tre sommerugekurser, 
som drives af Egmont Højskolen, og hvor 
forbundet og tre af vores specialkredse er 
medarrangører. De faste sommerkurser er: 
”Sommersjov i Hou” for unge, ”Leg, latter 
og livsglæde” for familier og voksne og 
”RYKs sommerkursus”. Egmont Højskolen 
fyldes af summende aktivitet, fagligt ind-
hold, fysisk aktivitet, feriestemning og fest.

På et af disse kurser oplevede jeg igen i 
år den klassiske, men helt særligt stærke 
oplevelse det er, når en nyskadet for 
første gang deltager i et kursus og på få 
dage gennemgår en fantastisk udvikling, 
hvor samværet med de andre kursister og 
de mange aktiviteter (hvor kun fantasien 
sætter grænser) skaber nyt livsmod og tro 
på, at der er et godt liv med et handicap. 
Det er helt specielt at opleve. Mange er 
startet ’deres liv med handicap’ på et af 
disse sommerkurser, for netop her er der 
tale om et møde mellem mennesker, som 
alle har personlige erfaringer på den ene 
eller anden måde.

Når jeg kommer på besøg på sommerkur-
serne, giver det altid et sug i maven. Jeg 
har i min tid i forbundet mange gange 
selv været med til at arrangere kurserne, 
og jeg genkender hver gang oplevelsen 
af, at lige så snart man har parkeret, så 
sitrer luften, og man mærker den særlige 
atmosfære af aktiv ferie, socialt fælles-

skab, venskaber og forventningen om at 
lære nye mennesker at kende. Det er høj-
skoleånden, man mødes af, og den er som 
en vitaminindsprøjtning, som er svær at 
forklare med ord. Jeg nøjes med at glæde 
mig over det og sender en stor tak til alle 
de mennesker, både Egmont Højskolen, 
forbundets medarrangører og donorer, 
blandt andre Vanførefonden, som får kur-
serne til at lykkes.

Denne sommer reflekterede jeg meget 
over alle disse mennesker, som på den 
ene eller anden måde lever med et han-
dicap. Her møder jeg dem i feriestemning 
i Egmont Højskolens fantastiske rammer, 
men jeg tænkte i år særligt på, at hver 
eneste deltager jo har en hverdag der-
hjemme, som er dybt afhængig af, at vo-
res kompensationsordninger og samarbej-
det med kommunen fungerer, og at vores 
lokalsamfund er åbne og inkluderende.

Tankerne kom i år, fordi vi for første gang i 
lang tid har været igennem en valgkamp, 
hvor der har været fokus på handicap, og 
hvor vi som gruppe er nævnt i det ’for-
ståelsespapir’, som ligger til grund for re-
geringsdannelsen. Det er alle disse men-
nesker, vi nu skal presse på for at skabe 
bedre løsninger for.
 
For mig er besøg på sommerkurserne en 
fantastisk vitaminindsprøjtning, og jeg hå-
ber, at I, læsere, har haft gode sommerop-
levelser, som virker på samme måde.

Lad os bruge energien til sammen at pres-
se på for nye løsninger. Der er brug for 
en fælles indsats, for der er et desperat 
behov for, at der udstikkes en ny kurs på 
handicapområdet.

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER



Af Bente Rødsgaard HJULSPIND 

VIDSTE 
DU, AT?
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Peder Stausholm, som er 60 år, bor 
i København og har CP, har kørt fra 
Gedser til Skagen i sin kørestol sam-
men med forskellige hjælpere, som 
har cyklet tæt på ham. Han kørte i 
hele juli måned og fik også en del 
presseomtale. Hvis du googler hans 
navn, kommer der adskillige artikler 

frem fra pressen og også små tv-klip.

Der er indviet et badeanlæg for 
blinde. Det hedder ’Havfruefløjterne’ 
og er ude i vandet på Østerstrand 
i Fredericia. Det består af stålpæle 
med reb i mellem, så man som blind 
kan bade sikkert. Fredericia Kom-

RIBE KUNSTMUSEUM 
ER FOR ALLE

Ribe Kunstmuseum er et af landets 

ældste kunstmuseer og har siden 

1891 vist værker af danske kunstne-

re. I 2008 modtog Ribe Kunstmuseum 

en donation på 46,5 mio. kr. fra "A.P. 

Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 

Møllers Fond til almene Formaal", 

som gjorde det muligt, at bygningen 

både kunne restaureres og gøres 

tilgængelig for alle. Bygningen er 

fredet, og arbejdet stod på i to år, og 

museet genåbnede i 2010. 

På Ribe Kunstmuseum kan man 

opleve dansk kunst fra 1750-1950. I 

samlingen er fx malerier af Jens Juel 

og Nicolai Abildgaard. De danske 

guldaldermalere fra første halvdel af 

1800-tallet tæller fx Christen Købke 

og Johan Thomas Lundbye. Her er og-

så billeder af skagensmalerne Anna 

og Michael Ancher og P.S. Krøyer og 

kunst fra det moderne gennembrud 

og den tidlige modernisme. I haven 

er der en havemur af Per Kirkeby.

Kørestolsbrugere kan også komme 

ind, da museet har rampe, elevator og 

handicaptoilet.  Handicapparkering 

sker ved bygningens vestre gavl, hvor 

gangbesværede og kørestolsbrugere 

kan benytte handicapindgangen ved 

caféen. Mod forevisning af gyldigt 

ledsagerkort kan en hjælper få gra-

tis entré. Museet udlåner kørestol 

og rollator. Læs mere på https://

www. ribekunstmuseum.dk/. Se 

også beskrivelse af museet på www. 

godadgang.dk

Foto: Bente Rødsgaard.

Pressefotografier: Anders Sune Berg.
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Fjernstyrede persienner 

Hvis man er funktionshæmmet, kan 

det godt være en udfordring at slå gar-

diner fra eller trække dem for. Men en 

dansk virksomhed ved navn Copen-

hagen Blinds har for nylig lanceret en 

digital persienne, som kan fjernstyres 

enten fra en tablet, smartphone eller 

en wall controller. Persiennen, som 

også hedder Copenhagen Blinds, kan 

hæves, sænkes og tidsindstilles, så 

lysindtaget matcher brugerens per-

sonlige behov. 

”I dag er der mange velfærdstek-

nologier på det danske marked. Det 

gælder eksempelvis lifte, skylle-/tør-

retoiletter og spiserobotter. Men der 

manglede et produkt på markedet, 

der også kan styre hjemmets solaf-

skærmning, uden man nødvendigvis 

behøver at rejse sig,” forklarer direktør 

i Copenhagen Blinds, Morten Bach 

Valsted, og fortsætter: Vi har udviklet 

Copenhagen Blinds-persiennen, som 

er en intelligent løsning, hvor man via 

telefonen kan indstille persiennen 

efter døgnrytmen. Det er en løsning, 

som egentlig er målrettet danskere, 

der ønsker en lettere hverdag med di-

gitaliseringen. Men den vil også have 

fordele for funktionshæmmede,” siger 

han.

Copenhagen Blinds er motordrevet 

og har et batteri i hver enkel per-

sienne, der formår at hæve og sænke 

persiennen stort set lydløst, og som 

skal oplades ca. hver sjette måned i 

tre timer. Derudover har Copenhagen 

Blinds en wall controller, så det også 

er muligt at justere persiennerne 

uden en smartphone eller tablet ved 

hånden. 

Læs mere om Copenhagen Blinds 

www.copenhagenblinds.com   

mune har planlagt badeanlægget 
Havfruefløjterne sammen med Dansk 
Blindesamfund.

Hillerød kommune nu også tilbyder 
Movia Flextur. Det betyder, at det nu 
er et tilbud i 35 ud af 45 sjællandske 
kommuner. Ordningen trådte i kraft 

den 1. august 2019. Flextur er for 
alle og køres af almindelige biler og 
liftvogne. Hillerød Kommune indførte 
Movia Flextur den 1. august.  Det er 
også muligt at køre flextur mellem 
kommuner, der også er en del af ord-
ningen, og det er alle nordsjælland-
ske kommuner.

Der findes et svensk firma, som laver 
moderne tøj til mennesker med han-
dicap. Firmaet har eksisteret siden 
2005 og nogle af løsningerne er skabt 
i tæt samarbejde med brugergrupper. 
Priserne står i svenske kroner, så du 
skal omregne dem til danske kroner. 
http://www.kladvalet.se/

DIREKTIONSSEKRETÆR FÅR NYE OPGAVER 
Majbritt Bøge Larsen, som er di-

rektionssekretær i Dansk Handicap 

Forbunds sekretariat har fået nye 

arbejdsopgaver, idet hun også er 

blevet ulandskonsulent i Dansk Han-

dicap Forbunds ulandsafdeling. For 

nylig var hun i Ghana for at lave en 

forundersøgelse. Det kan du læse 

mere om på side 49.
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Af Bente RødsgaardHJULSPIND 

Behandlerfarmaceuter må 
udskrive medicin på apoteket

Sundhedsvæsenet fik en helt ny 

autorisationsgruppe i juli måned, da 

behandlerfarmaceuter fra den dato 

har kunnet ansøge om autorisation 

hos Styrelsen for Patientsikkerhed. 

En autoriseret behandlerfarmaceut 

må genordinere nogle former for 

medicin, som en læge har udskrevet 

tidligere. Det betyder, at patienterne 

kan nøjes med en tur på apoteket ef-

ter visse typer medicin, der normalt 

kræver en recept fra lægen.

Den nye titel kan tildeles farma-

ceuter, der er ansat på et apotek og 

har et kursus i behandlerfarmaci.

”Farmaceuter ansat på et apotek 

kan tage et kursus i behandlerfar-

maci, som skal klæde dem på til at 

vurdere, om det er forsvarligt at gen-

ordinere medicin til patienter, der 

allerede er i stabil behandling. Det 

betyder for eksempel, at en patient 

med diabetes kan gå på apoteket i 

weekenden og hente insulin uden at 

skulle forbi lægevagten for at forny 

recepten,” forklarer enhedschef 

Birgitte Drewes fra Styrelsen for Pa-

tientsikkerhed.

En autorisation betyder, at be-

handlerfarmaceuter skal leve op til 

de krav og pligter, som er beskrevet 

i Autorisationsloven, og de er også 

omfattet af Styrelsen for Patientsik-

kerheds sundhedsfaglige tilsyn. 

Fakta om behandler-
farmaceuter
• Behandlerfarmaceuter kan gen-

ordinere visse receptpligtige læ-

gemidler som p-piller, insulin og 

inhalatorer til behandling af KOL.

• Lægemidlerne må kun genordi-

neres én gang, i mindste pakning 

og kun til patienter, der er i stabil 

lægeordineret behandling.

• Behandlerfarmaceuten må ikke 

foretage genordination til gravide, 

ammende eller børn under 15 år.

• Genordination må ikke ske, hvis 

patientens behandlende læge har 

modsat sig.

• Behandlerfarmaceuten skal orien-

tere patientens behandlende læge 

om genordinationer og dokumen-

tere orienteringen efterfølgende.

Kilde: Pressemeddelelse: Styrelsen for 

Patientsikkerhed

VEJR-APP VISER VEJRET I HELE VERDEN
Tilhører du gruppen, der synes, at 

det er sjovt at se, hvordan vejret bli-

ver? Så er denne gratis vejr-app må-

ske noget for dig? På appen kan du 

nemt følge vejret time for time. Data 

til appen leveres af en vejrtjeneste 

fra Tyskland ved navn WetterOnline. 

Du kan se satellitkort, der viser skyer 

og vejrprognoser for steder i hele 

verden for nu blot at nævne nogle af 

mulighederne. Læs mere på  https://

vejrogradar.dk/
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Gelænder letter adgangen til 
M/S Museet for Søfart 
Da det nye søfartsmuseum i Helsin-

gør åbnede, var der mest ros og glæ-

de over museets spektakulære arki-

tektur, som tegnestuen BIG stod bag. 

Handicap-nyt var blandt de meget få 

kritikere. I to numre af Handicap-nyt 

omtalte vi museet og kritiserede flere 

ting. Især den meget stejle rampe 

uden gelænder gav årsag til kritik, 

fordi gangbesværede ikke havde no-

get at holde i, og for kørestolsbrugere 

var der ingen reposer at holde på. At 

indgangen var, som den var, skyldtes 

æstetik forklarede tegnestuen i sin 

tid til Handicap-nyt. 

Men nu er der sket en ændring.  

Der er både kommet et gelænder og 

en ny skridsikker belægning. Hele 

arbejdet er ifølge direktør Ulla Tofte 

fra M/S Museet for Søfart sket i sam-

arbejde med tegnestuen BIG.

”Hele rampens belægning er blevet 

udskiftet med et skridsikkert ma-

teriale, og skiltning og afmærkning 

inde i museet er blevet tydeligere af 

hensyn til svagtseende. Vi har også 

opsat flere siddepladser af hensyn 

til dårligt gående. Vi har fået mange 

positive tilkendegivelser på både 

gelænder og belægning. Det er både 

blevet sikrere for dårligt gående at 

komme ned på grund af gelænderet, 

og det er også lettere at få en køre-

stol ned af rampen på grund af den 

nye belægning. Vi oplever kun en 

brøkdel af de faldulykker og klager, 

vi fik de første år,” siger direktør Ulla 

Tofte til Handicap-nyt.  

Rehabmesse i København 12.-14. maj 2020 
Health + Rehab Scandinavia 2020 

afholdes i Bella Center i København 

fra den 12.-14. maj 2020. På messen 

kan du opleve diverse hjælpemidler, 

sundheds-og velfærdsteknologi og 

meget mere. Der er gratis adgang. 

Sæt kryds i kalenderen. 

Foto: Ulla Tofte.
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Af Bente Rødsgaard HJULSPIND 

Virksomheder, der tager imod beta-

lingskort og betalings-apps, må som 

udgangspunkt ikke afvise kunder, 

der vil betale med kontanter. Det 

slår Forbrugerombudsmanden fast 

efter flere henvendelser fra forbru-

gere og virksomheder. 

Hvis en virksomhed, fx en butik 

eller bod, tager imod betaling med 

betalingskort eller -apps, skal den 

som udgangspunkt også tage imod 

kontanter. Ellers vil det være en 

overtrædelse af kontantreglen i be-

talingslovens § 81. 

Ifølge kontantreglen skal virk-

somheder i tidsrummet fra kl. 6 til 

kl. 22 tage imod kontanter, hvis de 

modtager betaling med betalingsin-

strumenter, som fx betalingskort og 

-apps. Kontantreglen har til formål at 

hindre diskrimination af kontantkun-

der, og der må derfor ikke opstilles 

betalingshindringer, der alene gæl-

der for kontantkunderne. 

Virksomheder kan heller ikke 

omgå kontantreglen ved fx at sætte 

skilte op om, at de ikke tager imod 

kontanter.

Forbrugerombudsmanden vurde-

rer, at det desuden vil være i strid 

med kontantreglen, hvis en virksom-

hed fx. indfører et system, hvor kon-

tantkunderne skal indbetale et beløb 

i kontanter på et elektronisk kort, 

som derefter kan bruges til betaling.

Undtagelser
Kontantreglen omfatter ikke fjern-

salg, såsom køb over nettet og 

telefonen, eller ubemandede selv-

betjeningsmiljøer, fx ubemandede 

benzintanke.

I områder, hvor der er forhøjet 

risiko for røveri, er virksomhederne 

desuden alene forpligtet til at mod-

tage kontanter fra kl. 6 til kl. 20. Er-

hvervsministeren fastsætter, i hvilke 

områder der kan være forhøjet risiko 

for tyveri, og virksomheden skal 

orientere Finanstilsynet, hvis man 

ønsker at benytte denne mulighed.

Overtrædelse af kontantreglen kan 

straffes med bøde. 

Kilde: Pressemeddelelse fra Forbru-

gerombudsmanden

Virksomheder 
må ikke afvise 
kontant betaling

Hjemmeside 
på dansk om 
Tyskland som 
rejsemål for 
kørestols-
brugere
Vores naboland Tyskland har 

i en årrække arbejdet med at 

være et land, som også men-

nesker med handicap kan 

have fornøjelse af at gæste 

som turister. Derfor har den 

Tysk Turist Information samlet 

en masse informationer og 

oversat dem til dansk. Det 

vil sige, at du hjemmefra kan 

sidde og finde informationer 

om seværdigheder osv. Der 

er også enkelte brochurer på 

engelsk. Det er en god side at 

kende, hvis du ikke behersker 

tysk.  Skriv: Oplev Tyskland 

på handicapvenlig vis i en sø-

gemaskine eller skriv https://

www.germany.travel/dk/

index.html og vælg Handicap-

venlig Rejse.
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Bevica Fon-

den er gået 

sammen med 

Danmarks 

Tekniske Uni-

versitet (DTU) 

om et projekt, der skal få ingeniør-

studerende til at se tilgængelighed 

og universelt design som en naturlig 

del af processen, når de udvikler nye 

tekniske løsninger. Projektet skal 

være med til at indarbejde verdens-

målenes princip ”Leaving no one 

behind” i strategi, forskning, uddan-

nelse og studenter iværksætteri på 

DTU.

Projektet hedder: ”Technology lea-

ving no one behind” eller ”Teknologi 

for alle” og har til formål at fremme 

inklusion og tilgængelighed som en 

naturlig del af design og udvikling 

af nye tekniske løsninger hos inge-

niørstuderende på DTU. Projektet vil 

blive tænkt ind i DTU’s strategiske 

fokus på FN’s Verdensmål og social 

innovation. ”Leaving no one behind” 

er det tværgående princip bag ver-

densmålene.

"Vi er meget glade for at kunne 

være med til at udrulle dagsordenen 

om ”Leaving no one behind” på DTU. 

Det handler jo om at få alle med. 

Og der tror vi på, at det virkelig er 

noget, der rykker, hvis vi kan få in-

kluderende og universelt design ind 

under huden på dem, der skal udvik-

le nye tekniske løsninger og designe 

de ting, vi omgiver os med og bruger 

i hverdagen," siger Marianne Kofoed, 

direktør i Bevica Fonden.

Danske Handicaporganisationer 

(DH) er strategisk partner i projektet. 

Desuden vil DH hjælpe de stude-

rende med at række ud til relevante 

brugere og medlemsorganisationer 

for at skabe øget fokus på bruger-

perspektivet i designet af fremtidens 

inkluderende teknologi. Teknologi 

for alle er foreløbig et treårigt pro-

jekt med et samlet budget på ca. 11 

mio. kr., hvor Bevica Fonden støtter 

med fem mio. kr., og DTU medfinan-

sierer seks mio. kr.

Trækstien ved Gudenåen er 70 km 

lang og løber mellem Silkeborg og 

Randers. Trækstien, der også kaldes 

Pramdragerstien, er skabt for heste 

og pramdragere, der trak pramme 

med korn, tømmer og andre varer fra 

Randers til Silkeborg især i anden 

halvdel af 1800-tallet. I mange år har 

den været offentlig tilgængelig, men 

ofte oversvømmet. Det kan også sta-

dig ske, men ved den seneste renove-

ring er stien blevet forhøjet, og der er 

bygget en træbro, som er 1,5 km lang. 

Så man vil kunne færdes på trækstien 

det meste af året. Trækstien er delt 

op i fem delstrækninger, og på ruten 

er der er opsat informationstavler og 

bænke. ”Det er det eneste sted i Dan-

mark, hvor det er muligt at lave den 

slags sti helt ned til åen. Og det kan 

vi takke historien for. Var stien ikke 

blevet bygget for 150 år siden, ville 

den aldrig være blevet til noget. Det 

er blevet en helt fantastisk mulighed 

for alle at komme ud og opleve na-

turen omkring Gudenåen, uanset om 

man sidder i kørestol, cykler, sejler 

eller vandrer," siger Søren Hald, skov-

rider ved Naturstyrelsen Søhøjlandet.

Kilde: Nyhedsbrev fra Naturstyrelsen 

OG TEKNOLOGI FOR ALLE

Trækstien ved Gudenåen 

Trækstien er fyldt med seværdigheder, fx 
kommer man tæt på Tange Sø og det gamle 
kraftværk. Foto: Colourbox.



Hvem går du til, når du skal have 
nyt hjælpemiddel eller ny bil?

Aalborg · Aarhus · Kolding · Odense · København
www.langhøj-live.dk  /  www.langhøj.dk
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Aktivisten, der bliver 
ved og ved og …

Jan Vagn Jakobsen har en fortid i Dansk Handicap For-
bunds Ungdomskreds. Derefter fulgte en række år, 

hvor han ikke var medlem. Nu er han igen medlem 
og aktiv i både Dansk Handicap Forbund, Muskel-
svindfonden og DH

I 
MERE END 40 år har Jan Vagn Ja-
kobsen – med noget fravær gen-
nem årene – været aktiv i handi-
capbevægelsen. Han startede i 

Ungdomskredsen i Dansk Handicap 
Forbund. Siden har han også meldt 
sig under fanerne i Muskelsvindfon-
den og i Danske Handicaporganisa-
tioner (DH).

Til at starte med var Jan Vagn 
Jakobsen drevet meget af sit 
handicap og det at leve med et 
handicap, men efterhånden som 
tiden gik, begyndte han stille og 
roligt at arbejde politisk på andre 
fronter også. Han var og er drevet 
af at skabe mere solidaritet mellem 
mennesker samt af fortællinger om 
og formidling af almindelige men-
neskers liv.

Handicap har nok 
altid ligget som et ba-
salt tema i det arbejde, 
han har kastet sig ind i, 

mener Jan Vagn Jakobsen 
selv, men i en del år var det 

ikke arbejdet i handicapbe-
vægelsen, der drev ham. I de år 

læste han kommunikation på RUC 
og var blandt andet med til at star-
te en lokalradiostation i Ringsted, 
hvor han bor.

Vi må selv drive det fremad
I 2002 blev han valgt ind i byrådet 
i kommunen. Der sad han først for 
SF og senere for Enhedslisten. Og 
her sidder han i øvrigt endnu. De 
første år – ikke mindst på baggrund 
af kommunalreformen, som trådte 
i kraft i 2013, og som i vidt omfang 
gav social- og handicapområdet til 
kommunerne – begyndte handicap 
igen at fylde mere og mere i Jan 
Vagn Jakobsens liv.

”Jeg tænkte, at det er nødven-
digt, at vi mennesker, der lever 
med et handicap, tager teten for at 
få udviklet handicapområdet. Der 
er selvfølgelig mange mennesker, 
som ikke har noget handicap, der 
hjælper til og arbejder hårdt på at 
bære dagsordenen, men vi er dem, 
der er tættest på, og det forpligter,” 
mener Jan Vagn Jakobsen.

I 2007 meldte Jan Vagn Jakobsen 

sig ind i Muskelsvindfonden, og 
dermed blev han for første gang en 
del af den forening, der varetager 
interesserne for de mennesker, der 
har den diagnose, som han selv 
er født med; nemlig muskelsvind. 
Medlemsskabet er senere blevet til 
et dobbeltmedlemsskab, som han 
deler mellem Muskelsvindfonden 
og Dansk Handicap Forbund, og det 
er der en ganske særlig grund til. 

Med samarbejde kommer 
man længst
Han mener nemlig, at de to orga-
nisationer, som i øvrigt har en lang 
fælles historie, supplerer hinanden 
godt i forhold til at få ændret noget 
på handicapområdet. For ændrin-
ger kommer med samarbejde på 
tværs, mener han.

”Jeg er en af dem, der er over-
bevist om, at vi kan påvirke på en 
anden måde, end vi har kunnet før, 
fordi vi samarbejder tættere. Når 
vi arbejder tæt sammen, bliver det 
tydeligt, at der er problematikker, 
som går på tværs af handicap og 
organisationer, om end proble-
matikkerne kommer til udtryk på 
forskellig måde. Men det er virkelig 
styrkende, at vi har nogle fælles-
skaber inden for handicapbevæ-
gelsen, hvor vi har nogle fælles 
problematikker, som vi med stor 
fordel kunne kæmpe sammen om 

Jan Vagn Jakobsen startede som aktivist i 
Dansk Handicap Forbunds Ungdomskreds 
(UK) i 1977. Han var aktiv i Muskelsvind-
fondens hovedbestyrelse fra 2008 og 
frem til maj 2019. Privatfoto.
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at få løst,” konstaterer Jan Vagn 
Jakobsen.

Også derfor er Jan Vagn Jacobsen 
glad for den kampagne, som Dansk 
Handicap Forbund sammen med 
Muskelsvindfonden og folkene bag 
Facebookfællesskabet BAK OP OM 
DE PÅRØRENDE TIL MENNESKER 
MED HANDICAP OG PSYKISK SÅR-
BARHED søsatte under valgkampen 
i maj, #enmillionstemmer.

Netop den kampagne har Jan 
Vagn Jakobsen støttet tydeligt 
op om og været med til at bære 
frem på de sociale medier og i sit 
politiske arbejde i DH i Ringsted. 
Han mener, at netop den form for 
aktivistisk arbejde er en vigtig brik 
for at skabe reelle ændringer på 
handicapområdet.

”Jeg tror, vi har haft en tendens 
til at underkende samarbejde og 

aktivisme i handicapbevægelsen 
gennem flere år. Det er klart, at 
aktivisme ikke kan stå alene, men 
det kan virke på den korte bane, og 
så skal det afløses eller suppleres 
af noget mere langstrakt politisk 
arbejde, hvor vi er nødt til at være 
organiseret i en handicapbevæ-
gelse. For mig er det ikke et ’enten 
eller’, men et ’både og’,” siger Jan 
Vagn Jakobsen.
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UK var kendt for at lave aktioner. I 1980 udførte UK en aktion 
ved navn ”social sparekasse”. En person i aktionen sidder i 
klapvogn i stedet for en kørestol. Aktionerne gjorde, at der 
opstod dialog mellem folk på gaden og UK. Aktionen kom 
da også på forsiden af det daværende medlemsblad. Hans 
Jørgen Møller fra det nuværende forretningsudvalg i Dansk 
Handicap Forbund, passede boden.

ANTI-KØRESTOLSMÆRKAT
Jan Vagn Jakobsen meldte sig ind i forbundets 

Ungdomskreds i 1977. Samme år i Vanførebladet 

nr. 2. 1977, skrev UK således:

”Ungdomskredsen har fået lavet nogle mærkater 

til opsætning, som symboliserer ”Ingen adgang for 

handicappede”. Formålet med disse mærkater er, 

at man lige så vel, som der eksisterer mærkater, 

som symboliserer ”handicap-venligt byggeri”, skal 

sætte dem op, hvor der ikke er handicap-venligt.

Som eksempel kan nævnes offentlige kontorer, 

biografer og posthuse. I kan sikkert finde flere 

eksempler selv, der hvor I bor. Mærkaterne er gratis 

og kan bestilles hos Jan Jørgensen”.

Aktionen med mærkaterne skabte debat også 

internt i foreningen, da nogle ældre medlemmer 

ikke brød sig om 

den slags aktioner. 

Jan Jørgensen blev 

senere landsformand 

for Dansk Handicap 

Forbund, en post 

han havde fra 1998-

2006. 
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UDFLUGTSMÅL Tekst og foto af Bente Rødsgaard

Hald Ege 
Miniregnskov
Et beskæftigelsesprojekt er blevet til en lokal turistattraktion

I 
HALD EGE TÆT på Viborg ligger 
der en miniregnskov i nogle store 
glasbygninger. Det er Viborg 
Kommune, der ejer stedet, som 

hører ind under Trepas, som er et 
socialtilbud, der er forankret i Servi-
celovens § 103 og har 117 pladser.

I miniregnskoven er der 32 med-
arbejdere, som har diverse handi-
cap eller skal gøres jobparate, og 
for de sidste er miniregnskoven et 
springbræt, men for andre er det et 
fast arbejde. I de store glasbygnin-
ger er der opbygget to regnskovs-
miljøer, hvor man kan opleve plan-
ter og dyr, og der er også en lille 
café samt planteskole med planter 
og kaktusser til særdeles fornuftige 

priser. Som noget nyt kan man også 
købe brænde.

Eksotiske dyr
Medarbejder Jacob Møllegaard 
viser os rundt, han har arbejdet 
der siden 2007. ”Man kan komme 
rundt de fleste steder i kørestol, 
dog er der en bro, som er for stejl,” 
siger han.

Oprindeligt var det en revalide-
ringsinstitution, der havde stedet, 
og da den lukkede, stod man med 
nogle bygninger, der var noget for-
ældede. Viborg Kommune overtog 
stedet, og kommunen gik i gang 
med at ombygge og skabe mini-
regnskoven.

Jacob viser os marsvin, leguaner, 
skildpadder og en enkelt slange, 
men der er flest fugle. To pape-
gøjer er meget interesserede i 
landsformand Susanne Olsen, og 
hun bliver også fascineret af dem. 
Louise, som også er medarbejder, 
giver papegøjerne jordnødder i hå-
bet om, at de vil sige noget til os, 
men det vil de ikke.

Botanisk Have i Aarhus har hjul-
pet med plantevalget, og man føler 
sig da også hensat til de store bo-
taniske haver, som universiteterne 
har, når man går rundt. Fx er der 
store bananpalmer, og som noget 
særligt eksotisk går der små hvid-
ørede silkeaber fra Sydamerika frit 

To papegøjer og Susanne Olsen i gensidig interesse.
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rundt, dem skal man dog selv op-
dage, da de ikke gør meget væsen 
af sig. Der er opbygget klipper, og 
her er springvand, som giver en 
skøn vandlyd, og i små søer er der 
guldfisk.

Jacob Møllegaard og Louise for-
tæller, at arbejdet med miniregn-
skoven også har medført, at de har 
været på rejser til eksotiske steder, 
fx Bali, Dubai og Thailand, for at 
opleve den ægte vare og for at se 
på både dyr og planter.

Et godt udflugtssted for 
familier
Hald Ege Miniregnskov indbyder til, 
at man går eller kører stille rundt 
og sanser både planter og dyr.

”Det her sted kan lokalafdelinger 
godt besøge, og også forældre med 
børn med handicap. Jeg synes, at 
her er rigtigt rart, ”siger Susanne 
Olsen.

Jacob fortæller, at de arrangerer 
børnefødselsdage og andre begi-
venheder. Uden for væksthusene 
er der geder, kaniner og marsvin, 
og der er en bålplads, hvor man 
kan lave snobrød. Man kan købe 
kaffe, te og sodavand i caféen, og 

man må også gerne spise medbragt 
mad. Stedet har også et handicap-
toilet.

Vi er dog ankommet temmelig 
sent på dagen, og stedet lukker kl. 
15.30, så vi siger pænt farvel, så de 
kan låse efter os. Lidt efter ser vi 
Jacob komme ud for at køre hjem 
på sin elscooter, han smiler pænt 
farvel til os, vi fornemmer, at han 

godt ved, at vi har set noget helt 
unikt.

Hald Ege Miniregnskov tager 
gerne imod gæster, det koster 40 
kr. at komme ind for voksne og 20 
kr. for børn.

Du kan læse mere på https://tre-
pas.viborg.dk/Afdelinger/Hald-Ege-
Miniregnskov.

HANDICAP NYT 4 - 2019   •   17

Jacob Møllegaard viser Susanne Olsen 
rundt i Hald Ege Miniregnskov.

Hvidørede silkeaber går frit 
rundt, man skal blot give sig tid 

til at finde dem.
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 JENS BOUETS KLUMME

 TRAFIK

HÆRVÆRK PÅ STRANDEN

FÆRRE TOG STOPPER I 
HØJE TAASTRUP I 2019

Hvor er det trist, når folk ikke 
kan kende forskel på dit og mit 
eller ikke kan respektere den 
private ejendomsret. Vores fri-
sted ”Stranden” i Charlottenlund 
er efter opgraderingen af arealet 
blevet uhyre attraktivt for vores 
medlemmer. 

Men desværre også for folk, der ikke er medlem-
mer og ikke ønsker at bidrage til stedet. Gang på 
gang må vi konstatere, at vores elektroniske låge, 
som blandt andet er lavet, så adgangen bliver nem 
med kørestol, bliver ødelagt på forskellig vis. Folk, 
der ikke er medlemmer, tvinger den op, ligesom børn 
kravler på den. 

Andre folk uden medlemskab går op over bedene 
og ødelægger beplantningen og tramper stier i det, 
der skulle være et grønt areal. Vi har ligeledes oplevet 
personer, der fra det offentlige areal ned mod stranden 
foran Strandlund, vælger at løfte både hund og sig selv 
gennem hegnet og ind på matriklen. Senest har bebo-
ere fra naboejendommen (formentligt uden medlem-
skab af Dansk Handicap Forbund og uden Strandkort) 
taget selvtægt i anvendelse og fældet med sav de 

egetræer, vi har fået plantet helt bagerst på arealet op 
imod Strandlund. 

For få år siden var der slet ikke udsigt til vandet fra 
flere af Strandlunds altaner, da træerne dengang var 
høje og fungerede som hegn og skel. I forbindelse med 
opgraderingen og kystsikringselementet, hvor vandet 
inviteres ind, blev disse træer fældet under gravearbej-
det, men der skulle naturligvis genplantes træer, når 
entreprisen var fuldført. 

Nogle beboere mener åbenbart nu, at de har ret til 
vandudsigt og tager gerne drastiske midler i brug for at 
bevare denne. Heldigvis blev de observeret i udåden, 
og vi overvejer i skrivende stund, hvad vi skal gøre ved 
de formastelige. 

Der er nemlig opsat kameraer på stedet, og hvor de 
før var opsat for medlemmernes sikkerhed i tilfælde 
af fald og lignende, vil de nu også blive anvendt til at 
sikre muligheden for at retsforfølge folk, der krænker 
den private ejendomsret, ødelægger låger, bede el-
ler beplantning eller på anden vis ikke overholder de 
almindelige opholdsregler på stedet. Kameraerne er 
anmeldt og indberettet som opsat til politiet.

  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

H
VIS DU SKAL til Høje Taastrup med tog, så skal 
du være opmærksom på, at færre tog end tidli-
gere stopper på Høje Taastrup station. Ændrin-
gen skyldes, at der er kommet et nyt spor og 

en ny station ved navn Køge Nord. 
Dansk Handicap Forbund har sit sekretariat i Handi-

caporganisationernes Hus. Medarbejdere, medlemmer 
og andre der har deres gang i Handicaporganisationer-
nes Hus i Høje Taastrup har ellers været forvænt med, 
at de fleste tog stoppede i Høje Taastrup.  Ændringen 
trådte i kraft den 8. juli, og til december stopper endnu 
færre tog i Høje Taastrup.

Den 8. juli da den nye køreplan trådte i kraft, så op-
hørte InterCityLyn-togene mellem København, Aalborg, 
Struer og Sønderborg med at stoppe i Høje Taastrup. 

Det er ifølge DSB ca. 20 tog færre i hver retning på et 
hverdagsdøgn.

Fra december 2019 er der endnu færre tog, der stop-
per i Høje Taastrup, her betyder ændringen, at der kø-
rer ca. 16 tog færre i hver retning på et hverdagsdøgn. 

Så når ændringen er fuldt indfaset til december, så er 
det kun S-tog,  regionaltog på Sjælland og PendlerLyn-
tog mellem København og Aarhus og InterCity-togene 
mellem København og Esbjerg, der stopper i Høje Taa-
strup.

Den nye banestrækning mellem Ringsted, Køge Nord 
og København blev vedtaget i Folketinget for flere 
år siden. Etableringen skete for at  aflaste den gamle 
banestrækning ind mod København, hvor der ofte var  
trængsel. 

Af Bente Rødsgaard
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Handicap-nyt er taget til Mønsted 
Kalkgruber for at opleve et popu-
lært udflugtsmål tæt på Viborg

Man skulle 
ikke tro, 
man var i 
Danmark!

Susanne Olsen er godt tilfreds med sit 
besøg i Mønsted Kalkgruber.
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M
ØNSTED KALKGRUBER 
BEFINDER sig 16 km 
vest for Viborg. Han-
dicap-nyt har inviteret 

landsformand Susanne Olsen med 
til Mønsted Kalkgruber, som i de se-
nere år har gjort meget for at blive 
en turistattraktion for alle.

Vi er taget af sted for at finde ud 
af, hvad der møder gæster, der har 
nedsat mobilitet. Susanne Olsen 
har været der en gang tidligere, da 
hun er med i bestyrelsen i Bevica 
Fonden og Vanførefonden, som 
begge har støttet arbejdet med 
tilgængeligheden til udearealerne, 
men det var sent på året. Her om 
sommeren, hvor alting er grønt, og 
det vrimler med både danskere, 
skandinavere og tyskere, er der 
dømt sommerstemning for alle 
pengene.

Der er fire handicapparkerings-
pladser, og der er lige en ledig, da 
vi kommer, så vi er heldige. Det er 
let at købe billetter, og tæt ved bil-
letsalget er der et handicaptoilet, 
dog lidt lille og uden armstøtter, de 
er dog på vej, forklarer personalet, 
men inden i Kalkværket er der hel-
digvis et andet større handicaptoi-
let med armstøtter.

Vejret er dejligt, så vi beslutter os 
for at nyde den en kilometer lange 
natursti. Stien er lavet af betonele-
menter, og den har en fin hældning 
og hvilereposer, så den er let at 
køre på, synes Susanne. Der er og-
så mange borde og bænke, så man 
kan spise madpakker. ”Alle de nye 
borde og bænke har forlængede 
bordplader, så kørestolsbrugere 
kan sidde for bordenden. Og der er 
ikke langt mellem siddepladserne 
på naturstien, dog vil det være 
godt med en variation af bænke, så 
nogle af bænkene var med ryglæn 
og armlæn,” siger Susanne Olsen.

Kalkgruben er eventyrlig
Man kan komme ind i kalkgruben 
på to måder, enten via en sti eller 
ved at køre med et lille tog. I første 
omgang tager vi stien. Indenfor kan 
kørestolsbrugere være med mange 
steder, da der er lerstampede stier 
og træbelægninger, fx ved de små 
søer, der er også steder, som er 
stejle, og som kræver god fysik til 
at kunne bevæge sig på ujævnhe-
der. Vi bemærker, at børn er glade 
for at udforske de mange steder, og 
nogle af dem har været så fornuf-
tige at have pandelamper på eller 

lommelygter.
”Vejene i kalkgruben er lavet 

fint. Og at man ikke kan komme 
alle vegne, er betingelsen i gruber, 
men som kørestolsbruger kan man 
være med til meget. Det ville være 
ærgerligt, hvis man bare kunne 
komme fem meter ind og sidde og 
glo og se alle andre gå videre, her 
er man med til at opleve at være 
på et eksotisk og fremmedartet 
sted. Man skulle ikke tro, at man er 
i Danmark,” siger Susanne Olsen.

Vi ser et multimedie show i kalk-
gruben, som fortæller Mønsted 
Kalkgrubers historie. Her har man 
siden middelalderen udvundet 
kalk, og fra 1700-tallet begyndte 
kalkgruberne sin storhedstid, da 
mange bondegårde, herregårde 
og kirker havde brug for kalk til 
bygninger både inde og ude. 
Multimedieshowet består af lyde, 
fortællerstemmer, billeder og 
filmklip, der projekteres op på en 
skærm og på selve grubens vægge. 
I 1872 solgte bønderne, der ejede 
kalkgruberne, dem til industrien, 
og så rykkede maskinerne for alvor 
ind. Nogle af dem kan man se i en 
anden bygning og ved naturstien. 
I dag bruges en del af kalkgruben 

Det kuperede naturterræn 
omkring kalkgruben er gjort 

tilgængeligt for alle.
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til et ostelager. Sidst i august ryk-
ker der tusindvis af flagermus ind 
i kalkgruben for at gå i dvale, da 
miljøet i gruben er som skabt til 
dem, der er altid otte grader og 
luftfugtigheden er meget høj, så de 
udtørrer ikke, mens de er i dvale. I 
Kalkværket er der en lille udstilling 
om disse særprægede dyr og deres 
liv i gruben.

Vel ude af kalkgruben slår var-
men os i møde. ”Det er ligesom, 
når man stiger ud af en flyver i 
sydens sol,” konstaterer Susanne 
Olsen, da temperaturforskellen er 
enorm.

Et lille tog for alle
Vi tager igen turen ind i kalkgru-
ben, denne gang med et lille tog, 
hvor enkelte af vognene kan med-
tage en kørestol, Susanne kan lige 
netop være der med sin kørestol, 
den lille vognkupe er ca. 85 cm 
bred og 110 cm lang, dog skal hun 
sidde med siden til, og så kører vi 
ellers den syv minutter lange tur 
både frem og tilbage.

”Pladsen er trang for mig, men 
det går”, vurderer hun. Da vi skal 
af, ser vi på perronen en pige i kø-
restol med sin familie, som venter 

på, at vi skal træde ud, så hun kan 
komme ind, og hun kigger både 
glad og forventningsfuldt på det 
lille tog.

Inde i en bygning, ved navn Kalk-
værket, kan man se maskiner, og 
man kan komme rundt i kørestol 
på den nederste etage.  Alt andet 
foregår ved, at man skal op og ned 
af stejle trapper, men man kan se 
op på dem, der går rundt og får en 
fornemmelse af, hvordan sådan en 

arbejdsplads så ud i fortiden. I Café 
Kridthuset er der gode borde uden 
midterstolper, men der er kun al-
mindelige toiletter.

Efter besøget konkluderer Su-
sanne Olsen: ”Det er et rart sted at 
være, som absolut kan anbefales, 
også selv om man ikke kan komme 
overalt i kalkgruben eller i Kalkvær-
ket, så kan man alligevel få en god 
oplevelse sammen med dem, man 
er sammen med.”

Ved de nye borde 
kan kørestolsbrugere 
sidde for bordenden. 

Susanne Olsen og 
hendes hjælper er 
godt tilfredse med 

de nye borde.

Det lille minetog er for alle.
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Mønsted Kalkgruber er ver-

dens største kalkgrube og har 

60 kilometer minegange under 

jorden, hvoraf to kilometer er 

oplyste. Nogle af gangene er 

lige så store som domkirker, 

mens andre gange er så små, 

at en voksen mand ikke kan 

gå oprejst. Kalkgruberne er 

åbne for besøgende i 2019 fra 

den 1. april til og med 31. ok-

tober. Af hensyn til de mange 

overvintrende flagermus i gru-

berne, kører minetoget kun i 

perioden 15. maj til 15. august.

Selve tilgængelighedspro-

jektet med at gøre det van-

skelige terræn tilgængeligt 

for alle, har netop udløst den 

internationale pris European 

Garden Award, som et af tre 

projekter i kategorien ”Bedste 

udvikling af et betydningsfuldt 

kulturlandskab.” Projektet er 

gennemført 2014-2017 og har 

gjort området langt mere til-

gængeligt for alle med handi-

captilgængelige stier og broer, 

og alle løsninger er passet tæt 

ind med den omkringliggende 

natur.

Man kan bruge sit ledsager-

kort ifølge personalet.

Læs mere på Mønsted Kalk-

grubers hjemmeside https://

www.monsted-kalkgruber.dk/

Læs mere på Naturstyrelsens 

hjemmeside, hvor du også 

kan downloade en brochure. 

https://naturstyrelsen.dk/

naturoplevelser/naturguider/

moensted-kalkgruber/

Mønsted Kalkgruber: Pressefotografier.
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Køb ikke ny bil, før du 
har talt med Mike.
Hos Mercedes-Benz CPH har vi en ekspert i 
handicapbiler. Han hedder Mike Drusskowski.  
Han kender alt til de mange tekniske og 
økonomiske udfordringer, du står overfor og kan 
rådgive dig hele vejen igennem. Han er ekspert i 
at ombygge en Mercedes og mester i at omsætte 
dine krav, behov og drømme til virkelighed. Så 
du får alt det, du forventer af en Mercedes-Benz. 
F.eks. den ny V-Klasse, der udover uovertruffen 
plads, også byder på masser af dynamik og 
køreglæde. Kontakt Mike før du gør noget andet. 
Så er han med hele vejen igennem.

Greve: Ventrupparken 12, 2670 Greve / www.mercedesbenzcph.dk

Mercedes-Benz V-Klasse. Forbrug ved bl. kørsel fra 16,7 km/t. CO2 fra 157 g/km.A+

Ring til Mike på: 4341 5226.
Eller send en mail på: mike_hald.drusskowski@daimler.com
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DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

SEPTEMBER 2019

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

BORNHOLM

Lørdag den 21. september kl. 12.00: Udflugt. Vi kører til 
The Ranch i Rutsker og spiser stegt flæsk med persillesovs. 
Derefter kage og kaffe på Hammershus Besøgscenter. Pris 
kr. 150. Tilmelding senest den 18. 9. kl. 13.00. Kørsel fra 
The Ranch og derefter til Hammershus Besøgscenter arran-
geres. Pris kr. 50 pr. person.

Tilmeldinger skal ske til Lis Schou, tlf. 20 41 43 04.

FREDERIKSHAVN/SÆBY

Torsdage den 3. og 17. oktober, 7. og 21. november samt 5. 
december kl. 19.00: Bankospil.

Lørdag den 16. november kl. 18.00 - 22.30: Grønlangkåls-
fest. Musik og dans. Pris medlemmer kr. 100. Ikke medlem-
mer kr. 150. Tilmelding senest den 7. 11 til Poul Ole, tlf. 40 
10 63 13 eller til Susanne tlf. 23 48 76 49.

Arrangementerne foregår på Dagcentret Ingeborgvej. 

FREDERIKSSUND/HALSNÆS

Onsdag den 9. oktober: Vi får besøg af ”Din Lokale Bisid-
der”. Kim giver gratis økonomisk rådgivning på Frivilligcen-
tret Halsnæs og vil fortælle om sit arbejde, og om hvordan 
man kan søge hjælp til sin økonomi. Husk denne hjælp er 

gratis. Det er intet lotteri denne aften. Sidste tilmelding den 
7. 10.

Onsdag den 13. november: Her prøver vi at gentage suc-
cesen og få Jørgen Tved til at komme og fortælle om det 
gamle Frederiksværk. Hvis der er nogle andre historiske 
emner, der har interesse så kom endelig med dem. Sidste 
tilmelding den 11. 11.

Lørdag den 13. december kl. 12.30 - 16.30: Julefest med 
julemiddag. Vi prøver at finde underholdning. Pris for med-
lemmer kr. 100. Ikke medlemmer kr. 150. Husk en lille pak-
ke til vores julelotteri. Sidste tilmelding torsdag den 5. 12.

Vores arrangementer starter kl. 18.30 - 21.30 med mindre 
andet er nævnt. Tilmeldinger til Anna Marie, tlf. 26 18 38 
46, bedst efter kl. 16.00. Arrangementerne foregår i Fritids-
centret, Multisalen, Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk.

HADERSLEV

Tirsdage den 1., 15. og 29. oktober, 12. og 19. november 
samt 10. december: Lotto.

Tirsdag den 8. oktober: Lysbilleder og foredrag om Hospi-
talsskibet Jutlandia v/Poul Rochler. 

Tirsdag den 22. oktober: Fortællinger og fællessang v/
Jacob Damm Knudsen og børn. 

Tirsdag den 5. november: Hjerneskaderamt forstå dig selv 

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

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

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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DET SKER I DHF 

på ny v/ Mikael Vittrup.

Tirsdag 26. november: Advent v/ Grethe Bosack. Husk fad, 
skål, lys og pynt. 

Tirsdag den 3. december: Senior Allround Kvartetten.

Lørdag den 14. december kl. 12.30 – 17.30.  Julefrokost. 
Musik v/Frede Christensen ”Et rart sted at være”, Nord-
havnsvej 5A i Haderslev. Alle aftner afholdes på Hiort Lo-
renzens Center med mindre andet er nævnt. 

Hiort Lorenzens vej 67 i Haderslev fra kl. 19.00 til kl. 21.30. 

Kørsel inden for bygrænsen kr. 30. Bestilling af kørsel tlf. 
60 62 59 13, tirsdag mellem kl. 16.00 og 17.00. Alle aftner 
inklusiv kaffe og brød kr. 25. 

Ikke medlemmer kr. 40.

HIMMERLAND

Følg med i nyheder på vores hjemmeside og på vores Face-
bookside.

HORSENS

Lørdag den 26.oktober. Pejseshow i Brædstrup.

Torsdag den 14. november kl. 18.00: Andesteg.

Torsdag den 28. november kl. 19.00: Gløgg og æbleski-
ver.

Torsdag den 12. december: Julefrokost,

Arrangementerne foregår i Sundtoppen, Langmarksvej 86 
i Horsens, hvis andet ikke er nævnt.

KORSØR-SKÆLSKØR

Mandag den 23. september kl. 17.30 til ca. kl. 21.30: Med-
lemsaften. Menu: Dansk bøf med bløde løg, kartofler og 
sovs. Kaffe/te og kage. Præsentation af magnetterapima-
drasser m.m. Lotterier med kontante præmier. Pris kr. 40. 
Evt. transport kr. 60.  Tilmelding senest den 15. 9.

Lørdag den 26. oktober kl. 18.00 – 23.00: Revytur til 
Tjæreby Revyen. Tre retters menu og revy. Transport med 
liftbus. Pris kr. 245 for menu og revybillet, evt. transport kr. 
60. Bindende tilmelding senest den 14. 10.

Mandag den 18. november kl. 17.30 til ca. kl. 21.30: 
Medlemsaften. Menu: Kyllingeben, kartofler og sovs m.m. 
Kaffe/te og kage. Vi ser en film fra ferieturen til Bornholm. 
Salg af lotteri med kontante præmier. Evt. besøg fra Egons 

Rejsebureau. Pris kr. 70. Evt. transport kr. 60. Sidste tilmel-
ding den 10. 11.

Fredag den 6. december fra ca. kl. 17.00 til ca. kl. 21.30: 
Julefest. Flæskesteg med tilbehør samt risalamande. Kaffe/
te med småkager og knas. Luciapiger og musik v/ Jørgen 
Hansen. Julelotteri med mange fine præmier. Pris kr. 250. 
Gæster kr. 300. Sidste tilmelding den 28.11.

Tilmeldinger på tlf. 58 19 60 79 eller 20 96 27 69. Alle ar-
rangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, med mindre 
andet er nævnt. Betaling til arrangementer sker i kontanter 
ved dit fremmøde på dagen. Bestyrelsen forbeholder sig ret 
til at aflyse ved for få tilmeldte. Ligeledes forbeholder vi os 
ret til ændringer. 

                               

MIDT-VEST

Onsdage den 25. september og 9. oktober samt 13. novem-
ber kl. 18.30 - 21.00: Café på Teglvænget. Vi hygger med 
spil og håndarbejde. Kaffe, kage, øl og vand kan købes.

Mandag den 21. oktober kl. 19.00 – 21.30: Bingo/Banko.

Søndag den 27. oktober: Foredrag i Ikast. Sæt foreløbig 
kryds i kalenderen. 

Lørdag den 9. november kl. 11.00 – 20.30: Indkøbstur til 
Tyskland. Vi kører fra Bytoften. Shopping i Tyskland, vi spi-
ser aftensmad på en dansk kro på hjemvejen.  Pris kr. 250. 
Sidste tilmelding den 29. 10.

Torsdag den 21. november kl. 19.00 – 21.30: Bingo/Banko.

Lørdag den 7. december kl. 14.00 – 17.00: Juleklippedag. 
Gløgg og æbleskiver. Sidste tilmelding den 3.12.

Lørdag den 14. december kl. 13.00 – 17.30: Julefrokost i 
Gildesalen på Bytoften 73. Pr. kr. 150 for medlemmer, kr. 75 
for hjælper, kr. 250 for ikke medlemmer. Sidste tilmelding 
er den 3.12.

Alle arrangementer foregår på Teglvænget 107 D i Her-
ning med mindre andet er nævnt. Tilmeldinger til Jeanette, 
tlf. 61 67 09 93, eller på Bytoften 73 i det gamle cafeteria 
mellem kl. 15.00 og 16.00.

ODENSE

Torsdag den 3. oktober kl. 18.00 – 21.45: Alles fødselsdag. 
Vi hygger med hjemmebagte boller og lagkage. Tilmelding 
senest den 30.9.

Torsdag den 7. november: Bankospil med sponsorerede 
gevinster. Tilmelding senest den 4.11.

Ståsystem sælges  
Impuls ståsystem, str. 2, voksen. Transporthjul 75 mm, inklusiv fæste, bord-top vinkel, sidestøtter i forbindelse 

m/ryg & bryststøtte i højdeindstillelig sæt. Bryststøtte og bækkenstøtte. Herudover medfølger et sæt specielle 

tilpasninger. 

Nypris ca. kr. 51.000. Priside kr. 14.000 (er dog til forhandling). 

Rigtig pæn stand. Billeder kan efter anmodning fremsendes. Henvendelse til Torben Toft-Nielsen tlf. 23 98 59 40, 

mail: torben-lisbet@mail.dk

ANNONCE
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Søndag den 1. december kl. 12.30 – 17.30: Julefrokost i 
Hjallese Forsamlingshus. Pris kr. 225 inkl. en øl, eller vand 
samt en snaps. Tilmelding senest den 25.11.

Til alle arrangementer er tilmelding nødvendig.

 Tilmelding er bindende og skal ske til Jørn, tlf. 30 13 85 
95. Mulighed for kørsel, hvis du har et handicap og bor i 
Odense Kommune. Egenbetaling kr. 45 tur/retur. 

RINGKØBING-SKJERN 

Oplysning til afdelingens medlemmer. Det er blevet muligt 
for os at deltage i arrangementer i afdeling Midt Vest. Se 
deres arrangementer og tilmeld dig. 

RØDOVRE

Torsdag den 10. oktober kl. 10.00 -17.00: Løvfaldstur til 
Sidesporet i Holbæk.

Torsdag den 17. oktober kl. 19.00 -22.00: Bankospil på 
Ørbygård.

SKAGEN

Mandage den 23. september, 7., 14., 21. og 28. oktober, og 
4., 11., 18. og 25. november samt 2. december kl. 14.00 – 
16.30: Mandagsklub.

Torsdage den 3., 17. og 31. oktober, 7. og 21. november 
samt 5. december: Bankospil kl. 19.00- 22.00.

Søndag den 13. oktober kl. 10.00-16.00: Loppemarked, 
11 loppesælgere kommer. 

Tirsdag den 22. oktober kl. 14.00-16.00: Damernes Butik 
kommer og viser deres kollektion. Kaffe og kage kr. 20.

Fredag den 25. oktober kl. 18.00-22.00: Vi spiser stuvet 
hvidkål, flæsk og medister. Kaffe, småkager og musik, Med-
lemmer kr. 70. Ikke medlemmer kr. 150.

Torsdag den 28. november kl. 19.30 – 23.00: Danseaften.

Lørdag den 7. december kl. 18.00 – 22.00: Juleafslutning, 
med sild, grønlangkål, hvidkål, flæsk, medister, leverpostej, 
kaffe, kage, småkager og musik. Pris kr. 70. Ikke medlemmer 
kr. 150.

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

Tirsdag den 1. oktober kl. 16: Vi spiser stegte ål på Feg-
gesund Kro, Feggesundvej 81, Nykøbing Mors. Vi kører i pri-
vate biler fra Aktivitetscenteret Odgårdsvej 15 A i Skive. 

Pris for medlemmer kr.230. Ikke medlemmer kr. 260. 
Ekskl. drikkevarer.

Tilmelding senest 17.9 til Lis Mortensen tlf. 24 82 56 31.

Tirsdag den 5. november kl. 19.00: Lotterispil i Aktivitets-
centeret Odgårdsvej 15A.

Fuld plade + rækkegevinster. Pladepris kr.10 kr.pr. stk. 
kaffe/te og brød kr.20. Ingen tilmelding.

SLAGELSE-SORØ

Mandag den 7. oktober: Bankospil med smørrebrød.

Lørdag den 12. oktober kl. 11.45 – 17.00: Løvfaldstur 
med liftbus. Vi tager til Skipperkroen og spiser ål eller 
schnitzler. Pris ål kr. 325, schnitzel kr. 275. inkl. kaffe og 
kage. Tilmelding senest den 1.10.

Mandag den 4. november: Foredrag. Tilmelding senest 
den 4. 11.

Onsdag den 27. november kl. 10.15 – 18.30: Kandis i Gør-
levhallen. Fødselsdag – og julefrokost. Pris kr. 350. Tilmel-
ding senest den 29.11. 

Mandag den 2. december: Julehygge, gløgg og æbleskiver. 
Tilmelding senest den 29.11.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at aflyse ved for få til-
meldte samt retten til ændringer. Bindende til/afmelding skal 
ske til Susanne, tlf. 29 33 07 35 eller Hanne, tlf. 28 13 75 82.

Alle arrangementer holdes i Kongehave Centret, Svends-
gade 102 i Slagelse, hvis ikke andet er nævnt.

STEVNS/FAXE

Lørdag den 19. oktober kl. 12.30 – 16.00: Vi skal se ferie-
billeder i Mødestedet, Bredgade 1 i Hårlev. Mad, kaffe og 
kage. Pris kr. 200. Tilmelding den 14. 10.

Lørdag den 2. november kl. 12.30 – 16.00: Foredrag i 
Mødestedet Bredgade 1 i Hårlev. Vi ved ikke, hvem der skal 
holde foredrag. Det bliver også med spisning. Sæt foreløbig 
kryds i kalenderen.

Søndag den 1. december: Julekomsammen. Sæt foreløbig 
kryds i kalenderen.

Tilmeldinger til Lissy Olsgaard tlf. 56 50 37 33, Ingelise 
Pedersen tlf. 25 33 32 17 eller mail ilpibstevns@gmail.com

Dreje-/klapsæde til minibus sælges  
Dreje-/klapsæde til minibus med integreret sele og armlæn til montering i højre side. Pris kr. 2.500.

Har været monteret i en Opel Vivaro, men kan også monteres i andre biler. Blåt velour indtræk og meget lidt brugt. 

Oprindelig pris kr. 10.000. Kontakt Annelise Dahl (Kgs. Lyngby),tlf. 41 41 90 49.

ANNONCE



STU L
- FOR UNGE
MED SÆRLIGE BEHOV
ELLER UDVIKLINGSHÆMNING

STU M
- FOR UNGE
MED MULTIPLE
ELLER KOMMUNIKATIVE
FUNKTIONSNEDSÆTTELSER

STU4
- FOR UNGE
MED AUTISME ELLER ADHD

Lyngåskolen
Graham Bells Vej 1D

8200 Aarhus N

Tlf. 87 13 25 00
lyngaaskolen@msb.aarhus.dk  
www.lyngaaskolen.dk

www.harald-nyborg.dk

-altid lave priser!
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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 eksper-
tise 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 meddelelser 
om adresseændring fra PostNord Danmark. 

Du kan sende ændringen til Dansk Handicap Forbund, Ble-
kinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, ringe på tlf. 39 29 35 55 
eller sende en mail til dhf@danskhandicapforbund.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.

SØNDERBORG

Lørdag den 21. september kl. 17.30:  ”Hos Risa”, Guderup 
Forsamlingshus. Mad og underholdning ved Shamrock. Pris 
kr. 325.  Tilmelding var den 1. september. Ring evt. om le-
dige pladser til Ellen Mai, tlf. 24 60 97 05.

Torsdag den 14. november kl. 15.00 – 17.00 i Frivillighu-
set, Perlegade 50 i Sønderborg. Introforedrag om chokolade 
og chokoladekurset. Obligatorisk for dem der vil deltage i 
kurset den 29. 11.

Fredag den 29. november kl. 10.30 – 15.30: Chokolade-
kursus. Købmandsgården, Palmose 14 i Dybbøl. Pris kr. 150 
for chokolade og undervisning. Smørrebrød 10. kr. pr. stk. 
kan bestilles.

Tilmelding og forudbetaling på sms til Benny Lauritzen tlf. 
28 68 37 93.

VESTEGNEN

Lørdag den 28. september kl. 10.00: Skovtur ud i det blå. 
Pris kr. 250 for medlemmer. Inkluderer frokost og en gen-
stand til maden. Bindende tilmelding senest den 19. 9.

Lørdag den 19. oktober kl. 13.00 – 18.00: Høstfest i 
Avedøre Kirke. Pris for medlemmer kr. 200. Bindende af- og 
tilmelding senest 9.10. 

Onsdag den 6. november kl. 18.30 – 22.15: Mortensbanko 
på Kærbo.

Pris for medlemmer kr. 30 kr. Plus bankoplader kr. 12.pr. 
plade, tre stk. for kr. 30. Ekstraspil kr.15. Bindende af- og 
tilmelding senest 30.10. 

Lørdag den 7. december kl. 14.00 – 20.00: Julebanko og 
julemad i Avedøre Kirke. Pris for medlemmer kr.150, kr. for 
mad, to genstande, risalamande, kaffe, te og brød. Bankopla-
der kan købes, kr.12 pr. plade, tre stk. kr. 30, kr. samt ekstra-
spil kr. 15 kr. Bindende af- og tilmelding senest 27.11.

Tilmeldinger til arrangementer skal ske til Grete, tlf. 23 84 
01 49 mandag til onsdag mellem kl. 18 og 20. Eller pr. mail: 
rali@ishoejby.com.  

VORDINGBORG

Mandage den 23. og 30. september, 7., 14., 21. og 28. 
oktober, 4., 11., 18. og 25. november. 2 og 9. december. 
Sidste spil i 2019 er den 9. december: Bankospil i Hollæn-
derhaven. Dørene åbnes kl. 17.30 , salget slutter kl. 18.20, 
og banko starter kl. 18.30.

Stepless kørestolslift sælges  
Vi søger en person eller virksomhed, der kan få glæde af vores Stepless kørestolslift. Liften blev installeret i 2015, 
men har kun været i brug i seks måneder. Velegnet til buede og lige trapper. Vi har buede køreskinner  til fem trin, 
som medfølger. Inklusiv brugermanual fra Ascendor og inspektionsrapport. 

Navn på lift : Stepless TL20 by Guldmann. Maks last: 225kg. Ny pris (inkl. Installering) kr. 160.000.

Sælges for kr. 35.000 eller efter aftale.

Kontakt: Martin Lund Hansen, tlf. 60 13 16 86. Mail: martinlundhansen@hotmail.com

ANNONCE



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

Vi gør dem der vil, til dem der kan

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

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge 

www.kildehaven.com

BOSTEDET
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INDMELDINGSKORT

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

Navn:

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

Ægtefælle/samlevers navn: 

Sæt X:  Har et handicap  Har ikke et handicap

Adresse:

Postnr./by:

E-mail: Telefon: 

Fødselsdato (dato.måned.år):

Jeg ønsker også medlemskab af (sæt kryds):

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

Barnets navn:    

Fødselsdato (dato.måned.år):

 Ungdomskredsen (15- 36 år) (UK)

 Amputationskredsen (AK)

 RYK – Rygmarvsskadede i Danmark (RYK)

 HPV-update-gruppen (HPV)

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

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

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

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

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

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

Dato og underskift:

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2019
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁
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Lindelyvej 5 • 3480 Fredensborg • Telefon: 4511 8411
bredegaard@hav1.regionh.dk • www.blindecenterbredegaard.dk

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

med erhvervet eller medfødt døvblindhed.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter 
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser.

Lynhurtige 
besparelser

Hos Uno-X insisterer vi på, at ingen i lokalområdet 
må være billigere end os. Derfor sælger vi kun billigt 
brændstof, og indretter vores stationer så effektivt 
som muligt, så du kan komme hurtigt videre.



Rheinland-Pfalz byder på vin, 
kørestolsvenlige vandreruter 
og levende historiefortælling 
I den sydtyske delstat Rheinland-Pfalz kan man bruge aftenen på at smage vin og da-
gen på at vandre eller museumsbesøg. Tysk Turist Information inviterede i maj måned 
Handicap-nyt til det klimamilde Rheinland-Pfalz for at vise, at mennesker med handicap 
sagtens kan tage på aktiv ferie i Sydtyskland

T
RE DAGE I maj måned var 
Handicap-nyt en del af en 
gruppe bestående af fem 
rejsejournalister i kørestole, 

fem hjælpere fra henholdsvis Eng-
land, Danmark og Holland samt to 
guider på rejse i Rheinland-Pfalz. 
Turen var tætpakket med en perle-
række af seværdige turistmål med 
fokus på lige muligheder for alle. 

Den første aften blev vi ind-
kvarteret på ”Consulat des Weins” 

i den lille by Sankt Martin i luk-
suriøse ferielejligheder med stil-
fuld indretning. Derefter blev vi 
hentet i en stor liftbus og kørt til 
byen Maikammer midt på vinruten 
”Deutsche Weinstraße”. Området 
har næsten subtropisk klima og er 
derfor velegnet til at dyrke vin.

Maikammer er en gammel mid-
delalderby,  som i dag fungerer 
som en moderne lille landsby, hvor 
der er ca. 40 familier, der dyrker 

vin. Området har været vindistrikt 
siden Romerrigets tid. Det er det 
andet største vindistrikt i Tyskland 
og kan prale af at være det største 
i verden for vinsorten Riesling. 
Byens symbol er en snegl, som in-
dikerer, at livet her leves langsomt. 
Her er en god blanding af gamle og 
unge indbyggere såvel som turister. 
Når man går rundt, ser man vinran-
ker sno sig ned ad husmure, og i de 
smalle gader kravler vinrankerne 

Deutsches Eck i Koblenz er kryds-
punktet, hvor floderne Rhinen 
og Mosel løber sammen - en af 
Tysklands mest berømte turistat-
traktioner.
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hen over hovedet på en i espali-
erer. Det kan anbefales at afslutte 
dagen på et af Maikammers mange 
vinoteker. Vi besøgte Weinhaus 
Ludwig Wagner & Sohn Vinoteket, 
som slog dørene op i 2012, som 
bød på vinsmagning af fire vine 
samt små kanapéer – blandt andet 
blodpølse og det specielle tyske 
rugbrød pumpernickel. 

Aftensmaden nød vi på vinoteket 
Schreieck, der også har tilknyttet 
en restaurant, hvor der serveres 
mad på gourmetniveau til aldeles 
rimelige priser. Stedet er meget 
handicapvenligt og udover at fun-
gere som vinotek og restaurant, 
findes der også seks ferielejlighe-
der, som udlejes. Flere af dem har 
handicapadgang. 

Aktiv ferie i Deutsche 
 Weinstraße 
Som et nyt tiltag ønsker den tyske 
turistbranche at sætte fokus på, 
hvordan det smukke område om-
kring Deutsche Weinstraße i de 
seneste år har etableret kørestols-
venlige vandreruter. Så nu er det 
også muligt for mennesker med 
forskellige funktionsnedsættelser 
at kombinere en aktiv motionsferie 
med gourmetmad og vinsmagning. 
En vandrestok har altså ikke længe-
re patent på at være hjælpemiddel 
for ”vandring” i området.

Koblenz – fra spor af Romer-
riget til nutidig, bæredygtig 
arkitektur
I Koblenz kan man opleve tre af 
Tysklands epokegørende tidsaldre. 
Man kan starte i antikken med at se 
ruinerne af de romerske senatorers 
villaer og haver. Herefter kan man 
bevæge sig rundt i efterkrigstidens 
Tyskland. Koblenz blev sønderbom-
bet under 2. Verdenskrig. Mange 
bygninger i den indre bydel er der-
for bygget efter 1945. 

Fra 00’erne og i 10’erne skete 
der igen store forandringer i Kob-
lenz. Bystyret besluttede at lade 

byplanlæggere og arkitekter gen-
nemføre en renovering. Byen fik et 
nyt arkitektonisk look, og der blev 
planlagt både bæredygtige byg-
geprojekter og rekreative områder. 
Forandringen blev fejret i 2011 
med festivalen ”Bundesgarten-
schau”, som hyldede arkitektur og 
havebrug og blev et vendepunkt 
for byens image.

Virtuel og interaktiv 
 udstilling
I kælderen under Koblenz’ store 
turistbureau i byens centrum lig-
ger det innovative og interaktive 
museum Das Romanticum. Her er 
virkeligt noget at komme efter, ikke 
bare som turist, men i særdeleshed 
også som kørestolsbruger. Så selv-
om det er nærliggende at tænke, 
at udstillinger under turistbureauer 
sjældent er særligt interessante, er 
det her museum et opløftende be-

vis på undtagelsen, der bekræfter 
reglen.

På museet bliver publikum fra 
første færd inddraget i udstil-
lingen. I hvert rum man kommer 
igennem, trykker man sig enten 
igennem de digitale montrers bil-
leder eller udstillingsgenstande, 
hiver skuffer ud, hvor historier om 
regionens tidsperioder fortælles 
enten med videoer eller auditivt. 
Eller man tager kæmpe bøger ud 
fra reoler der, når de åbnes, for-
tæller flere af egnens sælsomme 
historier.

I et andet rum kan man stille 
sig foran en oplyst skærm, hvor et 
moderne kamera er indhyllet i dét, 
der ligner et gammeldags fotoap-
parat, som tager billeder af dig fra 
siden. Så du på den måde bliver en 
silhuet i passepartout, fuldkommen 
som om du var et af H.C. Andersens 
berømte papirklip. 

I den gamle middelalderby Maikammer, midt på vinruten “Deutsche 
Weinstraße”, snor vinranker sig ned af husmure, og i de smalle gader og 
smøger kravler vinrankerne henover hovedet i espalierer.
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Det interaktive museum er en 
sand fornøjelse at gå igennem 
for museumsgæster med funkti-
onsnedsættelser uanset om de er 
fysiske eller psykiske, da både børn 
og voksne kan få virkelig meget 
morskab ud af de mange finurlige 
syns- og lydeffekter, som udstil-
lingen rummer. Alle udstillingsef-
fekter vises i en højde eller på en 
måde, hvor folk med handicap kan 
være med, og i langt de fleste af 
rummene er det muligt, selv for 
folk med motoriske udfordringer, 
at betjene de interaktive udstil-
lingsgenstande. Her er virkeligt et 
eksempel på et museum for alle. 

Besøg på ”Festung Ehren-
breitstein” i Koblenz
Fæstningen Ehrenbreitstein i Kob-
lenz, der troner 118 meter højt 
over Deutsches Eck, stedet, hvor 
floderne Rhinen og Mosel løber 
sammen, kan i dag erobres af alle i 
bil, via svævebane med handicap-
venlig gondol eller med en handi-
capvenlig skråelevator. På området 
er det let at orientere sig ved hjælp 
af ramper, et førersystem for blinde 
og audio-guides med induktions-
sløjfe. Fæstningen er den næst-
største i Europa og på UNESCO’s 
verdensarvsliste.

Vores lille rejsegruppe fik den 
særegne fornøjelse at stifte be-
kendtskab med den engelske 

”Lieutenant Colonel” Sir John 
Humfrey fra ingeniørtropperne i 
det kongelige britiske militæraka-
demi anno 1835, hvor krigsrumlen 
var på sit højeste imellem Tysk-
land og England. Sir John Hum-
frey, i skikkelse af en herboende 
britisk skuespiller, var vores guide 
som en slags levende historiebog 
”beemet” ind fra fortiden. På den 
1,5 times vandring bag fortets 
tykke mure var hans optræden 
en animeret og innovativ måde at 
tage besøgende tilbage i tiden til 
en periode, hvor det preussiske 
territorium frygtede invasion fra 
engelske tropper, hvert øjeblik det 
skulle være.

Denne anderledes måde at gen-
fortælle historiske begivenheder 
på, gør besøget på fortet til en un-
derholdende attraktion for gæster i 
alle aldre.

Efter tre dage med oplevelser i 
Rheinland-Pfalz området synes jeg, 
at det er anbefalelsesværdigt. Der 
er mange gode muligheder for at 
få en indholdsrig og forskelligartet 
ferie som turist med handicap.  

Det interaktive og formidlingsmættede museum Das Romanticum er en sand fornøjelse 
for en museumsgæst med funktionsnedsættelse.

En svævebane hvor en 
af kabinerne er handi-
capvenlig, svæver over 
Rhinen og Mosel op til 
Koblenz´ turistmagnet 
“Festung Ehrenbreitstein”.

Vi boede på:

www.consulat-des-weins.de

www.contel-koblenz.de

Andre links:

www.dasweinhauswagner.de

www.schreieck-maikammer.de

www.deutsche-weinstrasse.de/

barrierefrei/

www.koblenz-tourism.com

Handicap-nyt var inviteret af 

Tysk Turist Information

 REJSE
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Viborg som tilgængelig by

H
ISTORISKE BYKERNER I 
Danmarks ældste byer er 
ofte præget af brosten og 
kan give mange udfordrin-

ger for mange mennesker – ikke 
mindst kørestolsbrugere og dårligt 
gående. Men for få år siden blev 
Viborgs historiske bykerne gjort 
tilgængelig, og det projekt har byen 
fået meget ros for også i EU-sam-
menhæng.

Handicap-nyt har besøgt byen 
sammen med landsformand Su-
sanne Olsen, som sidder i elkøre-
stol. Og byen har virkelig satset på 
tilgængelighed. Der er lagt ruter, 
som man enten bare kan følge, 
eller man kan downloade et kort 
og en app, der oplyser om sevær-
dighederne. Mange butikker, dog 

ikke alle, har fået etableret ramper 
til deres butikker. Når man kører 
rundt sker det enten på flisebe-
lægninger eller på savede chaus-
sesten, og det er muligt at komme 
ind i Latinerhaven, som ellers har 
været et lukket land for kørestols-
brugere på grund af trapper. Der 
er også taktile felter og ledelinjer 
til gavn for de blinde.

”Selv om alt ikke er helt perfekt 
alle steder, så har byen vist en 
meget stor vilje til at gøre noget 
effektivt og æstetisk, og det bør 
Viborg virkelig roses for. Det ville 
være rart, hvis andre danske byer 
også kom i gang med dette for os 
så vigtige arbejde,” konkluderer 
Susanne Olsen.

Spot Viborg app’en er en guide, 

som både indeholder et kort 

over byens seværdigheder og 

gåruter,  parkeringsmuligheder 

og handicaptoiletter. App’en 

bruger GPS og er tilgængelig 

på dansk, engelsk og tysk. 

Læse mere eller download den 

https://oplevelser.viborg.dk/

Kultur/SpotViborg

EU'S TILGÆNGELIG-
HEDSPRIS
Viborg Kommune vandt Europa 

Kommissionens specialpris for 

at gøre kulturarven tilgængelig 

i forbindelse med uddelingen 

af 'Access City Award 2019' i 

Bruxelles. Året før fik Viborg 

Kommune desuden tildelt 

'en særlig omtale' af Europa-

Kommissionen i forbindelse 

med uddelingen af 'Access City 

Award 2018'.

Det er muligt at komme ind i den smukke domkirke.

Nogle butikker er blevet tilgængelige for alle.

I Latinerhaven er meget blevet gjort 
tilgængeligt, men en lille plantehave 
kan man kun kigge ind i fra en køre-
stol. 
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Højgården 15
9380 Vestbjerg
Tlf. 22 87 07 92

www.vengefulgames.dk

Skagensvej 430, 9981 Jerup

Tlf. 51 62 30 70

Mejeriet

Øster Linderupvej 271• 9740 Jerslev J.
Tlf. 60 93 60 78

www.nk-care.dk

Vi tilbyder personlige hjælpere, BPA ordninger, vikardækning

Bostedet Vendelbo
Sdr. Vråvej 46 • 9760 Vrå

Tlf: 98 98 20 21 • info@bostedetvendelbo.dk
www.bostedetvendelbo.dk

Halkjærvej 8B • 9200 Aalborg SV
Telefon 89 30 45 30 - Telefax 89 30 45 35

aalborg@jorton.dk - www.jorton.dk

Purkærvej 55 • 9490 Pandrup
Tlf. 26 35 55 94 • www.bobeh-blokhus.dk

Bo -og Behandlingscenter Blokhus er et bo- og behandlingstilbud for voksne med psykiske og/eller sociale problemer samt misbrugsproblemer.

GMF
GRENEN MASKINFABRIK

Buttervej 60 • 9990 Skagen • sk@gmfabrik.dk • Tlf. +45 22 90 05 30

Tandhjul og "splines" er blandt vores specialer - også skrå fortanding

www.gmfabrik.dk 

Restrup Kærvej 57a • 9240 Nibe • www.erik-duus.dk 
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Højgården 15
9380 Vestbjerg
Tlf. 22 87 07 92

www.vengefulgames.dk

Skagensvej 430, 9981 Jerup

Tlf. 51 62 30 70

Mejeriet

Øster Linderupvej 271• 9740 Jerslev J.
Tlf. 60 93 60 78

www.nk-care.dk

Vi tilbyder personlige hjælpere, BPA ordninger, vikardækning

Bostedet Vendelbo
Sdr. Vråvej 46 • 9760 Vrå

Tlf: 98 98 20 21 • info@bostedetvendelbo.dk
www.bostedetvendelbo.dk

Halkjærvej 8B • 9200 Aalborg SV
Telefon 89 30 45 30 - Telefax 89 30 45 35

aalborg@jorton.dk - www.jorton.dk

Purkærvej 55 • 9490 Pandrup
Tlf. 26 35 55 94 • www.bobeh-blokhus.dk

Bo -og Behandlingscenter Blokhus er et bo- og behandlingstilbud for voksne med psykiske og/eller sociale problemer samt misbrugsproblemer.
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Af Bente Rødsgaard

Nutidigt dansk design til 
KVINDER MED HANDICAP

A
NJA REFSLUND LADEFO-
GED er studerende på 
Designskolen i Kolding, 
og til hendes bachelor-

projekt kunne hun godt tænke sig 
at skabe noget, der kunne gøre en 
forskel. Hun har ingen relationer til 
mennesker med handicap, men en 
research på firmaer, der producerer 
tøj til kørestolsbrugere, var ikke 
opmuntrede, hun syntes, at det tøj, 
som hun så, virkede både kedeligt 
og upersonligt.

”Jeg kontaktede derfor Dansk 
Handicap Forbund og fik hjælp af 
kommunikations- og projektmed-
arbejder Line Nykjær Johansen til 
at få sat en efterlysning i gang på 
Facebook, da jeg gerne ville vide 
noget mere om behov for tilpas-
set og moderne tøj, når man sid-
der i kørestol. Opslaget betød, at 
jeg blev kontaktet af 14 personer, 

hvoraf jeg nåede at interviewe seks 
af dem,” siger hun.

Moden kan give udfordringer
I de interviews kom det frem, at der 
var mange udfordringer, fx med åb-
ne/lukke funktioner og ikke mindst 
med at finde bukser, der fungerer 
godt. Lige nu er det moderne med 
løse bukser, men i perioder hvor 
stramme og lavtaljede bukser har 
været de mest almindelige, har det 
været meget svært at finde bukser, 
og ved at oplyse hende på den 
måde om mange praktiske ting, 
så stod det hende klart, at moden 
giver store udfordringer for men-
nesker med handicap.

Til et bachelorprojekt har man tre 
måneder, så efter hun besluttede 
sig for at arbejde med tøj til kvin-
der, der sidder i kørestole, så har 
hun ikke haft lang tid.

”Efter jeg havde lyttet til deres 
behov, gik jeg i gang med at tænke 
og udforme, fx om jeg helt kunne 
undgå knapper og lynlåse? Resulta-
tet blev nogle elastikløsninger i tal-
jen, men kamufleret, og så har jeg 
brugt magnetknapper, som er lette 
at åbne og lukke,” fortæller hun.

Hun syede fire par bukser i bom-
uldslærred som en test, indtil hun 
syntes, hun kom frem til noget, 
som hun kunne bede nogle kvinder 
om at prøve.

Modeshow i København
Og i august måned kunne tre mo-
deller i kørestole fremvise resulta-
tet til et modeshow i København, 
hvor 14 studerende fra Design Sko-
len i Kolding viste deres projekter 
frem.

Nu satser hun på at blive kandi-
dat og skal derfor studere nogle år 
mere. ”Men jeg kunne godt tænke 
mig at arbejde videre med design 
til mennesker med handicap sidelø-
bende med mit studium,” siger hun.

En studerende har skabt tøj, der tager hensyn til, at bru-
gerne sidder ned

Anja Refslund Ladefoged 
viste tre sæt på modeop-
visningen i København. 
Pressefoto. Designskolen 
i Kolding.

40   •   HANDICAP NYT 4 - 2019  

MODE  



Pr
es

se
fo

to
. D

es
ig

ns
ko

le
n 

i K
ol

di
ng

.

ANJA REFSLUND LADEFOGED FORTÆLLER SÅLEDES OM DE ENKELTE SÆT
Skjortens længde er forkortet, så 

der ikke ligger for meget stof i 

skødet, det samme er ærmernes 

længde, så de ikke kommer i vejen 

for hjulene. Skjortens åbning er en 

"snyde åbning", som åbnes øverst 

i halsen med magnetknapper. 

Buksernes skridtlængde er blevet 

sænket, så de ikke "kravler op" 

og forstykket er længere end 

bagstykket, så det ikke strammer 

hen over lårene, når man sidder ned. 

Der er snydelommer og gylp, så 

de ligner almindelige bukser, men 

de har elastik i linningen, så de er 

nemme at trække af og på. 

Kjolen er delt op i en over- og 

underdel, for at den skal være 

nemmere at tage på. 

Underdelens længde dækker for 

knæene, således at den ikke bliver 

for kort, så man kan se op under 

den, men heller ikke for lang for 

at undgå, at den sætter sig fast i 

hjulene. 

Overdelen er forkortet, så der ikke 

ligger en masse stof i skødet. 

Ærmegabene er blevet sænket, så 

man lettere kan komme i den. 
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www.devilsink.dk

Devils Ink Herning
Bredgade 61
7400 Herning
tlf: 24632544
herning@devilsink.dk

Devils Ink Silkeborg
Vestergade 25E (Bios Gård)
8600 Silkeborg
tlf: 86806665
tattoo@devilsink.dk

Devils Ink Århus
Carl Bloch gade 37
8000 Aarhus
tlf: 29131259
aarhus@devilsink.dk

Vasketøjsservice til private og erhverv

Rughavevej 2 B
8800 Viborg

Tlf. 86 62 35 29
viborgvask.com

Stapmøllevej 52 • 8300 Odder

Låsbyvej 149 B
8660 skanderborg

Tlf. 21 42 16 55
www.baekgaarden.dk

Tlf. 96 50 71 00
 info@btnf.dk
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D
ANSK HANDICAP FOR-
BUND har en rådgivning, 
som får mange vidt 
forskellige medlemshen-

vendelser. I den seneste tid har 
rådgivningen haft to henvendelser 
fra studerende på en videregående 
uddannelse. De oplever ikke at have 
de samme muligheder for delta-
gelse og gennemførelse af uddan-
nelsen som deres medstuderende. 
I den ene sag handlede det om mu-
ligheden for overhovedet at få lov 
til at færdiggøre sin uddannelse.

Det er ikke et område, vi så tit får 
henvendelser om, men ikke desto 
mindre er det rigtig vigtigt, at vi får 
viden og konkrete historier om de 
barrierer, der findes i uddannelses-
systemet, så forbundet kan arbejde 
politisk for at forbedre forholdene.

Der er hjælp at hente
Vi henviste de to medlemmer til 
rådgivningen i Institut for Men-
neskerettigheder. Her kan du også 

henvende dig og få rådgivning og 
bistand, hvis du føler dig udsat for 
diskrimination på grund af dit køn, 
din race eller din etniske oprin-
delse eller dit handicap. 

Ligebehandlingsrådgivningen til-
byder rådgivning om retten til ikke 
at blive diskrimineret samt bistand 
til at gå videre med din sag. 

Ifølge Ligebehandlingsrådgiv-
ningen er Lov om forbud mod 
forskelsbehandling på arbejdsmar-
kedet mv. (også kaldet forskelsbe-
handlingsloven) også gældende for 
de videregående uddannelser. Det 
betyder, at uddannelsesstederne 
har en tilpasningsforpligtelse, så 
alle studerende kan gennemføre 
uddannelsen, også personer med 
handicap. Man kan som studerende 
anmode om særlig tilpasning, så 
man er i stand til at gennemføre 
sin uddannelse. Det er en konkret 
og individuel vurdering, hvad rime-
lig tilpasning er. Uddannelsesste-
det er forpligtet til at foretage en 

afgørelse, som man kan klage over 
til Ligebehandlingsnævnet under 
Ankestyrelsen. Der er endnu ikke 
så mange afgørelser fra uddan-
nelsesområdet. Måske fordi mange 
ikke ved, at det er en mulighed.

Ligebehandlingsrådgivnin-
gen
Du kan selv kontakte Ligebehand-
lingsrådgivningen på tlf. 39 69 86 
66  hver tirsdag og torsdag mellem 
kl. 10 – 12 og 13 – 15 eller sende 
en mail til ligebehandling@human-
rights.dk. Læs mere her:  https://
menneskeret.dk/raadgivning

Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet behandler 
klager over forskelsbehandling 
inden for og uden for arbejdsmar-
kedet.

Læs mere om forskelsbehand-
lingsloven og ligebehandlings-
nævnet: https://ast.dk/naevn/ 
ligebehandlingsnaevnet

Lige muligheder for 
uddannelse?

Illustration: Colourbox.
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FOLKEMØDE 

F
OR OTTENDE ÅR i træk var tillidsvalgte repræsen-
tanter fra forbundet og en håndfuld medarbej-
dere fra Dansk Handicap Forbunds sekretariat  på 
Folkemødet i Allinge på Bornholm.

Hvert år, længe inden bilen køres på færgen til Røn-
ne, går et stort arbejde i gang med at arrangere møder 
og debatter, som Dansk Handicap Forbunds formand 
og tillidsvalgte kan deltage i. Bortset fra det første år, 
hvor Dansk Handicap Forbund havde sit eget telt, har 
det været sådan.

De tre dage, som Folkemødet strækker sig over, er 
fuldt booket med offentlige debatter, som forbundet 
enten selv står for sammen med samarbejdspartnere 
eller som forbundet inviteres til. Derudover mødes 
landsformand Susanne Olsen og de inviterede tillids-
valgte til en række kaffemøder med aktuelle samar-
bejdspartnere eller kommende samarbejdspartnere.

Udover kaffemøder og offentlige debatter har for-
bundets repræsentanter på Folkemødet været rundt 
til de mange offentlige debatter, som foregår på Folke-
mødet for at få ny viden og inspiration, som kan danne 
grundlag for nye samarbejder og idéer til udvikling af 
medlemsorganisationen. 

Alle aktiviteter på Folkemødet 2019 er samlet under 
Handicap-nyt EKSTRA på hjemmesiden, hvor alle inte-
resserede kan læse med.

Dansk Handicap Forbund deltog endnu engang i Folkemødet i Allinge på Bornholm, og det er 
der en ganske bestemt grund til: De fire dage på Folkemødet lægger nemlig grundstenen til 
mange af de samarbejder, som skal styrke Dansk Handicap Forbunds position som talerør for 
mennesker med handicap i mange forskellige sammenhænge

Folkemødet strækker 
sig ud over hele året

I ÅR SÅ LISTEN OVER AKTIVITETER 
SÅDAN UD:

• Økonomisnak forbudt. Dansk Handicap 

Forbund havde inviteret en række relevante 

mennesker til at diskutere fremtidens handicap- 

og socialområde. Arrangementet blev til i 

samarbejde med DUOS, som lagde telt til.

• Møde med Socialpædagogerne om 

videreudvikling af Brugerrådene på botilbud, 

som Dansk Handicap Forbund sammen med CP 

Danmark i gennem flere år har stået i spidsen 

for.

• Debat om hjælpemidler. Dansk Handicap 

Forbund havde inviteret til debat om 

hjælpemidler som specialiserede produkter.

• Kaffemøde med byggeriets repræsentanter om 

branchens samfundsansvar i forhold til at sikre 

den fysiske tilgængelighed for mennesker med 

handicap.

• Kaffemøde med trafikudvalget i Region 

Hovedstaden om at sikre tilgængelighed til 

offentlig transport i regionen.

• Kaffemøde med tænketanken Justitia om 

at sikre retssikkerheden for forbundets 

medlemmer i disse tider, hvor samfundet i 

stigende grad digitaliseres.

• Debat om fremtidssikring af BPA-ordningen, 

som i disse år er under stort pres.

af Mads Stampe

Foto: Jeppe Kerckhoffs.
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UNDERSØGELSE af Jeppe Kerckhoffs. Illustrationer: Colourbox

Der tales fra tid til anden om nye velfærdsteknologiske løsninger, som kan lette hverda-
gen for mennesker med handicap. En undersøgelse fra Dansk Handicap Forbund viser, 
at medlemmerne er positive overfor de nye teknologier, men kun hvis de indføres, fordi 
borgeren ønsker det

V
ELFÆRDSTEKNOLOGI ER 
IKKE noget nyt. Igennem 
mange år har vi oplevet, 
hvordan teknologien 

hele tiden skaber nye muligheder. 
Engang var den elektriske kørestol 
noget nyt og revolutionerende, men 
i dag er den et almindeligt hjæl-
pemiddel, som muliggør, at mange 
med indgribende funktionsnedsæt-
telser kan bevæge sig rundt på 
egen hånd.

Og der kommer hele tiden nye 
løsninger til, fx at man kan styre en 
lang række funktioner i sit hus med 
en tungepiercing kombineret med 
en særlig ganebøjle med sensorer 
– eller intelligente træningsrobot-
ter, som har formået at løfte træ-
ningsniveauet markant i forhold til, 
hvad man troede var muligt.

Den negative side af histo-
rien
På den anden side er der også ne-
gative historier om kommuner, som 
har ladet sig beruse af udsigten 
til at spare på den personlige og 
praktiske hjælp ved simpelthen 

at indkøbe flere hundrede robot-
støvsugere uden at overveje, om 
brugerne kan betjene dem og hvis 

ikke, hvem der så skal bruge tid på 
at tømme dem? Ligesom der fin-
des eksempler med vaskerobotter, 
som brugerne ikke nødvendigvis 
er trygge ved. Eksemplerne med 
robotstøvsugerne har også vist, at 
der ikke er nogen besparelse, hvis 
man tror, at man med et slag kan 
erstatte personlig og praktisk hjælp 
med teknologi. Storindkøb kan 
også være uigennemtænkt, fordi 
den teknologi man køber kan være 
overhalet indenom af nye og bedre 
løsninger, inden man er nået i gang 
med at implementere dem.

Medlemmer er positive, 
men!
Men hvad tænker brugerne egent-
lig om de nye teknologier? I Dansk 
Handicap Forbund har flere med-
lemmer medvirket i forsøg med 
nye teknologier, og flere har ud-
trykt begejstring. Derfor har social- 
og arbejdsmarkedspolitisk udvalg 
haft en tese om, at man ikke nød-
vendigvis er så bange for det nye, 
hvis altså teknologien bruges på 

den rigtige måde.
Derfor har vi gennemført en lille 

undersøgelse, som belyser dette 
spørgsmål. 302 har svaret og 74% 
af dem er medlemmer af Dansk 
Handicap Forbund.

Mange giver udtryk for en be-
kymring for, om teknologien bliver 
anvendt for at spare på anden 
hjælp, men samtidig viser under-
søgelsen klart, at man er positiv 
på én betingelse, nemlig at man 
fokuserer på det individuelle per-
spektiv. Funktionsnedsættelser 
påvirker mennesker forskelligt, og 

livssituationer er forskellige. En 
succes med en ny teknologi kræ-
ver derfor, at man sætter borgeren 
i centrum. Det skal være et aktivt 
valg af brugeren, som skal have 
motivationen og lysten til at prøve 
kræfter med den nye teknologi, og 
så skal der være den rette støtte 
og opfølgning hele vejen igennem 
processen.

Større fokus på det indivi-
duelle
Dansk Handicap Forbund vil nu 
bruge undersøgelsen i vores politi-

MEDLEMMER ER POSITIVE OVERFOR VELFÆRDSTEKNOLOGI, MEN!
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MEDLEMMER ER POSITIVE OVERFOR VELFÆRDSTEKNOLOGI, MEN!
ske arbejde. Der er ingen tvivl om, 
at vi i de kommende år vil opleve 
store forandringer på handicapom-
rådet, blandt andet fordi flere får 
behov for hjælp, og ny teknologi 
vil indgå som en central del af de 
løsninger, der skal findes.

Med undersøgelsen bidrager vi 
til en kvalificeret debat om, hvor-
dan teknologien kan anvendes, for 
skal der ske forandringer på handi-
capområdet, så er det en afgørende 
forudsætning, at man har et indivi-
duelt perspektiv, og at brugerne er 
inddraget og medvirker til at sætte 
dagsorden for processen. Gør man 
ikke det, så ender man med util-
fredse borgere og en stor regning, 
fordi man har indkøbt ubrugelige 
produkter.      

Læs undersøgelsen
Social- og arbejdsmarkedspolitisk 
udvalgs undersøgelse om velfærds-
teknologi kan læses på forbundets 
hjemmeside i sektionen ’Handicap-
nyt Ekstra’

I sidste nummer af Handicap-nyt 

omtalte vi den bekymrende ten-

dens, at flere og flere tilsyneladen-

de mister deres merudgiftsdæk-

ning efter servicelovens § 100. En 

undersøgelse fra Dansk Handicap 

Forbund dokumenterer, at der er 

noget om snakken, og den er nu 

lagt på forbundets hjemmeside. 

282 personer fra hele landet har 

deltaget i vores undersøgelse og 

her fandt vi 133 personer, som har 

mistet deres merudgiftsdækning. 

63 personer er dømt helt ude af 

personkredsen, mens 70 er pres-

set under bagatelgrænsen. Det 

er i øvrigt bemærkelsesværdigt, 

at størsteparten har mistet deres 

merudgiftsdækning inden for det 

seneste år. 

Der er altså en klar tendens, at 

ordningen er under pres. En an-

den problemstilling er, at mange 

(48%), ifølge undersøgelsen, 

undlader at klage over afgørelsen. 

Sammenholder man det med 

det faktum, at der i de påklagede 

sager var fejl eller medhold til 

medlemmerne i 24 % af sagerne, 

så står det klart, at der potentielt 

er mange sager derude, hvor man 

har undladt at klage, men hvor 

der sandsynligvis kan være fejl i 

afgørelsen.

Hvis du har oplevet forringelser 

af din merudgiftsdækning, er du 

velkommen til at kontakte rådgiv-

ningsteamet.

Du kan læse Social- og arbejds-

markedspolitisk udvalgs undersø-

gelse om merudgiftsdækning  på 

forbundets hjemmeside i sektio-

nen ’Handicap-nyt Ekstra’

LÆS UNDERSØGELSE OM MERUDGIFTSDÆKNING 
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ULAND Tekst og foto af Kenneth Ørbæk.

Mit
Afrika
Hønseprojekt, kurveprojekt og 
indsamling af PCere er ek-
sempler på ulandsarbejde, 
der gør en kæmpe for-
skel. Rejsebrev fra 
frivillig i forbun-
dets ulandsud-
valg, som aldrig 
havde været i 
Afrika før

Ayamga Apenore fletter 
kurv til forbundets kurve-
salg – GoodBasket - mens 
vi er på besøg. 
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M
IT AFRIKA. JA, sådan hed filmen om forfat-
teren Karen Blixen, som boede i mange år 
i Afrika og elskede Afrika, men for mig blev 
det også stort. Bare det at være der blev 

til en oplevelse, som jeg aldrig havde forestillet mig at 
opleve. Efter seks år i Dansk Handicap Forbunds Ulands-
udvalg fik jeg sagt ja til at skulle til Afrika, en verdensdel 
jeg ikke havde været i før, men mit ja gjorde mig også 
usikker, da jeg ikke rigtigt vidste, hvad jeg gik ind til.

Jeg rejste sammen med ulandskonsulent Majbritt Bø-
ge Larsen fra Dansk Handicap Forbund (DHF) til Ghana 
for at undersøge, om der var nogen ide i at fortsætte 
forbundets Ghanaprojekt.

Kurve og høns kan medvirke til bedre leve-
vilkår
I Ghana arbejdede vi sammen med den regionale afde-
ling af GSPD, som er Ghanas svar på DHF, og vi havde 
møder hver dag, som for det meste blev holdt uden-
dørs i meget høj varme, som en gang i mellem blev 
afbrudt af en kort storm og et voldsomt skybrud i et 
kort øjeblik, hvilket gjorde, at temperaturen blev mere 
menneskelig, heldigvis var det kun starten af regnti-
den, så det var ikke så slemt med regnen. 

Vi var på besøg hos nogle grupper af mennesker 
med handicap, der har deltaget i første del af projektet 
i Ghana. Langt de fleste har lært at flette kurve via tid-
ligere projekter som DHF, og som især Buster Norsk har 
stået for. I det netop afsluttede projekt har DHF støttet, 
at deltagerne har fået færdigheder indenfor husdyr-
hold med primær fokus på hønseopdræt. Alle delta-
gere har selv skulle købe høns, men projektet har givet 
dem den nødvendige undervisning i, hvordan man 
holder høns. Hele ideen har været at give deltagerne i 
projektet flere færdigheder, så de har flere muligheder 
for at opretholde en indtægt.  

Børnene skal i skole
En mand ved navn Adombila Alana fortalte, at han to år 
tidligere havde boet i telt, men efter at have deltaget i 
projektet havde han nu et lille hus, 10 høns, fire geder 
og to køer og samtidig reparerede han cykler. Han var 
startet med to høns og havde arbejdet hårdt for at ska-
be sig rigdom. Vi blev inviteret hjem til ham og hilste 
på hans hustru og tre døtre. Adombila blev spurgt om 
hans piger gik i skole, hvilket han svarede nej til. Han 
fik så at vide af projektets koordinator David Aniah, at 
hvis hans piger ikke kom i skole, kunne han ikke være 
en del af projektet, fordi hans piger skulle have en 
uddannelse. Man kunne mærke, at der bliver lyttet til 
David, så mon ikke Adombilas piger snart er indskrevet 
i skole igen. 

Vi blev også inviteret hjem til enken Ayamga Apeno-

GSPD
Ghana So-

ciety of the 

Physically 

Disabled. 

Det ghane-

siske svar på 

Dansk Handi-

cap Forbund.

KROBO-
DAN
Krobo Danish 

Association. 

En ghanesisk 

NGO der med sin danske partner 4FairLife har udvik-

let en effektiv metode til at undervise fattige små-

bønder i alternative indkomstskabende aktiviteter, 

herunder hønseavl.

4FAIRLIFE
Foreningen 4FairLife har som formål at skabe nye og 

alternative livsmuligheder for fattige målgrupper i 

Ghanas landområder. FX nye former for bæredygtigt 

dyrebrug og jordbrug samt Fairtrade produktion, der 

fremmer vedvarende beskæftigelse og udvikling.

DHFS PARTNERSKAB I BOLGATANGA, 
GHANA
Dansk Handicap Forbund har siden 2006 haft part-

nerskab med den lokale GSPD i Bolgatanga, hvor 

en gruppe af frivillige i DHFs Ghanagruppe har im-

porteret kurve, der er produceret af personer med 

handicap. Salget i Danmark sker via Good Basket, det 

er non-profit, og overskuddet går til personer med 

handicap i Ghana. I dag er der ca. 160 kurveflettere 

fordelt over et større område i det nordlige Ghana. 

Siden 2015 har DHF samarbejdet med 4FairLife, Kro-

bodan og GSPD i Bolgatanga omkring kurveeksport. I 

2018 støttede Handicappuljen en udvidelse af sam-

arbejdet til at omhandle introduktion af hønseavl 

blandt personer med handicap, som endnu en kilde 

til at skabe en indkomst. 

Kenneth Ørbæk (tv.) og projektko-
ordinator David Aniah klar til endnu 
en dag i Bolgatanga.
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re, som via sine færdigheder som 
kurvefletter og senere hønseavler 
har fået bygget et hus, og hendes 
tre piger går alle i skole. Hendes 
dreng på 17 går på teknisk skole, 
og for hende var det vigtigt, at hen-
des børn får en god uddannelse, 
fordi hun selv har prøvet at skulle 
klare sig selv efter hendes mand 
døde nogle år tidligere. Joshua, 
som kommer fra KROBODAN, en 
samarbejdspartner til projektet, fik 
to perlehøns af Ayamga i ren tak-
nemlighed for den undervisning, 
hun har modtaget af ham. De to 
perlehøns blev lagt i bagagerum-
met, hvor min kørestol lå.

Uventet angreb!
Vi kørte tilbage til Bolgatanga, hvor 
vi boede for at tage ud at spise. 
Majbritt ville hente min kørestol 
til mig, og lige pludselig lød der et 
skrig, og i sidespejlet så jeg hende 
springe væk fra bilen i bedste Nin-
ja stil og ned på hug kampklar med 
begge hænder over hovedet, og så 
begyndte hun at le. Vi havde begge 

glemt de to perlehøns, som lå i 
bagagerummet, og jeg vidste heller 
ikke, at de var levende. De lå bare 
og kiggede rundt, formodentlig 
usikre på, hvad der nu skulle ske 
med dem. Joshua gav dem senere 
til en lokal præst og blev velsignet. 

Indsamlede pc’ere gør lykke
Jeg blev vildt fascineret af Ghana, 
det er et barsk land, tørt og meget 
varmt, og jeg spekulerede hele 
tiden på, hvad pokker vi kunne 
hjælpe dem med at starte op, så de 
kunne få en levevej, og her tænker 
jeg især på den gruppe med handi-
cap, som vi gerne vil hjælpe. 

Der var ingen tvivl om, at alle 
de pc’ere som Buster Norsk, der er 
frivillig i Dansk Handicap Forbund, 
har samlet og fået sendt til Bolga-
tanga har gjort nytte. Vi besøgte 
bl.a. en skole, som har et aflåst lo-
kale med 30 af de brugte pc’ere, og 
her kan eleverne  lære at bruge en 
pc. Senest har TA-Service doneret 
ni næsten nye og gennemrenove-
rede kørestole, som nu er pakket 

og klar til at blive sendt afsted til 
Bolgatanga. Stor tak for det.

For mig var det en kæmpe op-
levelse at se, hvor lidt der skal til 
for at gøre en forskel og samtidig 
se, hvordan projektet var med til at 
give de mennesker selvrespekt ved 
at vise, at de kunne klare sig selv, 
arbejde sammen, få noget socialt 
sammen og lære af hinanden. 

Og det bedste var faktisk, at de 
selv havde skabt sig den levevej 
for egen regning, bare ved at blive 
guidet i den rigtige retning via vo-
res projekt. Det er da succes! 

Vores netop afsluttede forun-

dersøgelse viser klart, at der 

er potentiale til at fortsætte 

projektet samt udvide antallet 

af deltagende personer med 

handicap. Og lige nu søges der 

penge gennem Handicappuljen 

til en fortsættelse.

Joshua Nyumuah (tv.) instruerer, mens 
der forberedes strå til kurvefletning.

Selv om Adombila Alana  har været succesfuld omkring høn-
seavl, er tilgængeligheden stadig svær. Kenneth kunne ikke 
komme med ind til huset i sin kørestol.
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 POLITIKAf Bente Rødsgaard og Mikkel Christensen

For første gang i Folketingets historie er en politi-
ker, som benytter kørestol blevet valgt ind

K
RI-
STIAN HEGAARD ER 28 år, 
cand. jur., kørestolsbruger 
og medlem af partiet Det 

Radikale Venstre. Han har i de se-
neste 10 år været valgt til byrådet i 
Fredensborg Kommune og ved fol-
ketingsvalget i juni, blev han valgt 
ind i Folketinget, som den første 
kørestolsbruger nogensinde.

Mikkel Christensen fra Dansk 
Handicap Forbunds Ungdomskreds 
og redaktør af Nutidens Unge, som 
er UKs medlemsblad, har stillet 
Kristian Hegaard en lang række 
spørgsmål til brug for deres blad, 
som Handicap-nyt har fået lov til at 
sakse fra. 

I artiklen fremgår det, at Kristian 
Hegaard er fuldblods radikal og 
ikke kunne tænke sig at være i no-
get andet parti og heller aldrig har 
overvejet det. Hans politiske forbil-
lede er Margrethe Vestager, og det 
er der en særlig grund til, fortæller 
han.

”Hun er altid saglig at høre på og 
hakker ikke ned på andre. Hun er et 

rart menneske, 
man kan have 

tillid til. Det 
er ikke hver-
dagskost i 
disse Do-
nald Trump-
tider. Og 
så har hun 
vist, at EU 

er et sted, 
hvor man kan 

gå sammen 
og tage kampen 

mod de store tech-
giganter. Hende er 

jeg fan af,” siger Kristian 
Hegaard.

Fordomme om handicap
Kristian Hegaard har en sjælden 
knoglesygdom og på spørgsmålet 
om, hvorvidt han nogle gange er 
stødt på andres menneskers for-
domme, så er svaret: ” Ja, det gør 
jeg tit. Særligt hvis det er men-
nesker, jeg ikke kender. På en bar 
eller lignende mødes jeg ofte først 
med spørgsmålet ”hvad fejler du?” 
eller ”flot du er her i aften”, det 
ville man jo ikke sige til alle andre, 
som ikke har et handicap.”

Han synes, at det at have et han-
dicap giver en stor viden om han-
dicapforhold, som han kan bruge 
dagligt i politik.

 ”Det ville være et svigt ikke at 
bruge den viden, man har, så vi kan 
få rykket nogle ting på handicap-
området. Til gengæld tror jeg også, 
nogen undlader at stemme på mig, 
fordi de tror, at jeg kun går op i 
handicappolitik. Det er jeg ærgerlig 
over, for jeg er ikke en handicappo-
litiker, men en politiker med handi-
cap,” siger han.

Ny retning for handicappo-
litik 
Kristian Hegaard er glad for, at der 
er valgt en ny retning for handicap-
politikken med den nye regering og 
dens støttepartier: 

”Der er valgt en ny retning for 
handicappolitik. Emnet fyldte for 
lidt i valgkampen. Jeg var meget 
optaget af kampagnen #enmil-
lionstemmer og besøgte flere bor-
gere, der fortalte deres historie. For 
mange borgere er mødet med kom-
munen en stejl mur. Flere beskri-
ver, at man ikke mødes med den 
rigtige faglighed, som man kender 
det på et hospital.

Radikale Venstre og andre støt-
tepartier har sammen med rege-
ringen aftalt at indskrive i deres 
fælles forståelsespapir, at man i 
valgperioden skal sikre retssikker-
hed på handicapområdet og se på 
specialisering samt hensigtsmæs-
sig opgavefordeling.  Det er en vig-
tig håndsrækning til borgere med 
størst behov og deres pårørende.”

Hvilken sag er den første, du vil 
tage fat på, når det nye folketing 
træder sammen?

”Der er meget at tage fat på, men 
jeg kunne godt tænke mig bl.a. at 
se på igen at indføre krav om, at 
nybyggede huse skal være handi-
captilgængelige, som var et krav 
der gjaldt indtil 2017, hvor trans-
port-, bygnings- og boligminister 
Ole Birk Olesen tog kravet ud af 
Bygningsreglementet.”

Du kan læse de mange spørgs-

mål og svar i Nutidens Unge, 

som ligger på UKs egen hjem-

meside: ungdomskredsen.dk

PÅ TINGE MED EGEN STOL 
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Da den nye regering var på plads, så sendte Dansk Handicap Forbund velkomsthilsner til 
de nye ministre på vores område. En tradition, som forbundet er stolt af at holde i hævd.
Efterfølgende har Handicap-nyts redaktion sendt en række spørgsmål til Astrid Krag, som 
er landets nye Social- og indenrigsminister

Hvordan vil du 
som minister 
sikre forbedrede 
rammevilkår for 
kommunerne  
i forhold til 

budgetlov og effektiviserings-
krav? Så det ikke kun er øko-
nomiske her og nu betragt-
ninger, som er styrende for, 
om man kan få hjælp, men i 

stedet en langsigtet vurdering 
af, hvordan man bedst muligt 

understøtter den enkelte 
borger.

”Det er helt afgøren-
de, at der skal være 
plads til at prioritere 
penge til langsigtede 
investeringer. For det 
giver god mening, 

når en kommune investerer i fx 
sociale indsatser, som på længere 
sigt kan give en gevinst. Det vil 
både være til gavn for den enkelte 
borger, kommunen og for samfun-
det som helhed. Vi ønsker samtidig 
en offentlig sektor, der er baseret 
på mere frihed til medarbejderne 
og tillid til, at der lokalt findes de 
bedste løsninger. Vi vil sammen 
med de faglige organisationer, de 
offentlige arbejdsgivere og andre 
relevante parter drøfte, hvordan 
det bedst kan gøres.”

Vil du  finde en kon-
kret løsning på pro-
blemet med, at bor-
gere med behov for 
overvågning på § 95 
stk.3 i dag er overladt 

til at få hjælp af deres pårørende? 
En problemstilling, som de to tidli-
gere socialministre har afvist at gøre 
noget ved, alt imens hundredevis af 
borgere henover de sidste par år har 
fået frataget deres hjælp.

”Det er helt afgøren-
de for mig, at vi pas-
ser på de mennesker, 
som har et særligt 
behov, og at personer 
med fysisk eller psy-

FIRE SKARPE TIL SOCIAL- 
OG INDENRIGSMINISTEREN 

Af Bente Rødsgaard. Pressefoto: Claus Bech.

!
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kisk funktionsnedsættelse får den 
hjælp og støtte, som de har behov 
for. Derfor skal vi også have fundet 
en løsning på overvågningsproble-
matikken. Der er jo tale om borgere, 
der kan have et omfattende støtte-
behov i hverdagen, og som også har 
behov for overvågning. 

Jeg kan derfor også godt forstå 
den frustration, som forældre må 
føle, når de oplever ikke at kunne 
få tildelt den nødvendige hjælp til 
overvågning. Og jeg ved, at der er 
forældre, som ser sig nødsaget til at 
lade deres børn bo på botilbud, når 
de ellers gerne ville have dem der-
hjemme. Det kan både være en dy-
rere og dårligere løsning. Også derfor 
skal vi have fundet en løsning.” 

Hvordan vil du sikre, 
at handicapområdet 
igen kommer til at 
bygge på specialise-
ret viden med stærke 
specialiserede tilbud 

og fokus på, at faglighed skal væg-
tes højere end rene økonomiske be-
tragtninger? I dag ser vi en markant 
afspecialisering af handicapområ-
det, som de facto betyder, at man i 
dag får tildelt standardiseret hjælp 
af generalister, som arbejder under 
økonomisk pres.

”Det er min klare 
holdning, at tilbud 
og indsatser til men-
nesker med handi-
cap skal være præ-
get af høj faglighed. 

Samtidig skal vi sikre, at der er den 
nødvendige specialisering, så også 
borgere med komplekse behov, 
uanset hvor forskellige eller sjæld-
ne de er, kan få de rette tilbud. 

Under den tidligere regering 
oplevede vi, at brugerorganisatio-
nerne var stærkt bekymrede for en 
afspecialisering, hvis regionerne 
blev nedlagt. Som det også fremgår 
af forståelsespapiret, som S har la-
vet sammen med SF, RV og EL, vil vi 
den modsatte vej og sikre den nød-
vendige specialisering og en bedre 
planlægning af området. I den for-
bindelse lytter jeg meget gerne til 
handicaporganisationerne, som jeg 
ser som vigtige samarbejdspartne-
re til input og konstruktiv dialog.”  

Hvad vil du gøre 
for at styrke rets-
sikkerheden og for-
pligtende adgang til 
specialviden og højt 
specialiserede tilbud 

på tværs, som kan hjælpe børnene 
langt mere kvalificeret? Som det er 

nu ser vi alt for mange sagsbehand-
lingsfejl samt at ansøgninger om 
basal hjælp ender i årelange op-
slidende kampe med kommunerne, 
da handicapområdet præges af en 
markant afspecialisering.

”Tilbud og indsatser 
til mennesker med 
handicap skal være 
præget af høj faglig-
hed, samtidig med at 
der er den nødven-

dige specialisering. Det gælder na-
turligvis også børn med handicap. 

Jeg tager de udfordringer, famili-
erne oplever med retssikkerheden 
på børnehandicapområdet, meget 
alvorligt. For det er bestemt ikke i 
orden, når sager er præget af fejl 
og alt for lange sagsbehandlings-
tider. Og det gør stort indtryk på 
mig, når jeg hører familier fortælle 
om, hvor mange kræfter, det koster 
dem. Derfor vil jeg også fastholde 
det fokus på retssikkerhed, som 
Socialdemokratiet og en række 
andre partier har haft i de senere 
år og følge op, hvis de ting, vi har 
sat i værk, ikke betyder  mærkbare 
forbedringer på området.”  
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NATUR Af Bente Rødsgaard

Det er vigtigt at komme ud i naturen for alle mennesker, men hvis man sidder i kørestol, 
kan det sommetider være svært at finde ud af, hvor man skal tage hen. Handicap-nyt gi-
ver nogle tips

Camønoen for mennesker 
med handicap
På øen Møn har man skabt en 
vandre rute på 175 km, og nogle af 
strækningerne er egnede for køre-
stolsbrugere. På stien er der opret-
tet ”ni Camønoen pauser”, hvor 
du kan møde lokale ildsjæle som 
gerne guider dig på din tur, det kan 
fx være Møns Museum, Pension 
Elmehøj og Klintholm Gods Lake 
Apartments, sidstnævnte har ifølge 
kortet en handicapvenlig ferielej-
lighed til udlejning. Stien har også 
sin egen hjemmeside, hvor du kan 
købe det specielle handicapkort, 
der viser mulighederne for køre-
stolsbrugere. Læs mere på https://
camoenoen.dk/

Nye handicapfaciliteter på 
Bogens Strand 
Bogens Strand ligger i Ebeltoft Vig 
med et venligt temperament, der 
gør stranden velegnet til hele fami-
lien. For nylig fik mennesker med 
handicap nogle faciliteter på stran-
den. Der er etableret et nyt anlæg 
med en 30 meter lang handicap-
venlig badebro med et slæbested 
til mindre joller.

Slæbestedet er støbt umid-
delbart ved siden af broen. Det 
er beregnet for mindre joller, hvis 

man fx  gerne vil ud på en fisketur 
eller bare sejle en tur ud på vigen. 
Adgangsvejen ned til broen og slæ-
bestedet er blevet forstærket med 
stabilgrus, så man både kan køre 
derned med en bil og en kørestol. 
Anlægget ligger ved p-pladsen, 
hvor der i forvejen er et handicap-
toilet og parkering for handicap-
biler.  

Det er lokale kræfter samlet i 
foreningen ”Den tilgængelige ba-
debro på Mols”, som i samarbejde 
med Naturstyrelsen, Syddjurs Kom-
mune og Nationalpark Mols Bjerge 
har skabt den nye mulighed for at 
komme til og i vandet ved Bogens 
Strand. Der er også borde-/bænke-
sæt på p-pladsen.

Kilde: Nationalpark Mols Bjerge.

UD I NATUREN 
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