HANDICAP

NYT
NR. 1 FEBRUAR 2014

SÆT SEKSUALITET
PÅ DAGSORDENEN

Vi lever i nuet og
vælger kampene
med omhu

10

skarpe til
landsformanden
om ulandsarbejde

ÉN SAMLET bPA-LøSNINg

NyHED: ARbEjDSLEDERKuRSER
Besøg vores hjemmeside og
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Find tilgængelige sommerhuse og
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Mange mennesker med handicap er
ude for sjove eller mærkelige oplevelser i mødet med velmenende ikkehandicappede.
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36 Elevator gør gamle ejendomme tilgængelige
At indbygge elevator i gamle huse giver nye muligheder for at blive i egen
bolig trods handicap og gangbesvær.
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Forside:
Familien Tolstrup
lever et travlt familieliv og husker at
se tingene fra den
positive side.
Side 12
Foto: Jens Hasse.
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Danmarks største udvalg af

Handicaprejser
Kreta

Cypern

Kreta her det hele

Sommertemperaturer året rundt

Kreta er den største af de græske øer og et meget populært
rejsemål blandt danske rejsende. Kreta er ikke bare en ø.
Det er et helt univers med storslået natur, simpel god mad,
masser af kultur og badevejr og -vand næsten hele året.

Nyd de langstrakte sandstrande, hvor du kan dase dagen
lang eller få en dukkert i det azurblå havvand. Og om
aftenen venter eksotiske restauranter og byder på et
kæmpeudvalg af græske specialiteter.

Priser 1 uge fra kr.

6.155,-

Pris 1 uge fra kr.

5.980,-

Gran Canaria

Toscana

Playa del Ingles

Casa Vacanza i Girasol

Hotellet ligger tæt på et lækkert shopping center samt
flere restauranter. Hotellet har tre værelser, som er delvis
tilpasset mennesker med handicap. Der er to pools, hvoraf
den ene er med lift.

I hjertet af det toskanske landskab, Lucignano, ligger
Casa Vacanze I Girasoli – et gæstfrit hotel med værelser,
bungalows og swimmingpools. Hotellet er plantet midt i en
storslået fyrretræspark på grænsen mellem Arezzo og Siena

Pris 1 uge inkl. ½-pension fra kr.

4.595,-

Pris 1 uge fra kr.

3.880,-

Priserne er baseret på afrejse i maj 2014 med forbehold for trykfejl og udsolgte afgange.

Ring nu på 70 22 72 52 og få et uforpligtende tilbud
Danmarks største udvalg af handicaprejser
Bestil vores kataloger på www.handitours.dk
HANDITOURS APS | ROSENØRNS ALLÉ 29, 1. SAL
1970 FREDERIKSBERG C | RGF NR. 2356 | TLF: +45 7022 7252
FAX: +45 7733 5534 | INFO@HANDITOURS.DK | WWW.HANDITOURS.DK
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Vinteren kan være lang, tung, grå og
trist, men …
Jeg bliver så glad, når kommunerne
pludselig rækker hånden frem, og erkender, at de har brug for os, som da kommunale ledere fra en af landets største
kommuner – midt i vintermørket i et mødelokale i Handicaporganisationernes
Hus – efterspørger min viden om, hvad
der er vigtigt for vores medlemmer, som
lever en hverdag med et handicap, og
hvordan kommunerne skal gribe tingene
an, hvis de vil gøre det godt.
Jeg bliver så glad, når vi i flere år har
arbejdet intenst med vores politiske
mærkesager og der så bliver rykket på
dem. En af mærkesagerne er borgerstyret personlig assistance (BPA), som i den
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”Jeg bliver så glad,
når kommunerne
pludselig rækker
hånden frem, og
erkender, at de har
brug for os.”
grad har manglet fælles retningslinjer,
som kan sikre en mere ensartet administration i kommunerne. Nu er regelændringer på vej, og en del af vores ønsker
er heldigvis blevet imødekommet. Der,
hvor politikerne efter vores mening er
gået i en forkert retning, har vi afgivet
grundige høringssvar, som vi beder politikerne om at tage alvorligt.

Jeg bliver så glad, når det i fuldt flor
viser sig, at jeg at står i spidsen for et
forbund, hvor alle tager medansvar for
svære beslutninger. Og det er nødvendigt, fordi vi i forbundet gennemgår
hårde økonomiske tider. At drive interesseorganisation i 2014 er ikke nogen
nem opgave. Vi er i hård konkurrence
om støttekroner med mange andre
organisationer, og generelt faldende
indtægter gør, at vi må løbe stærkere
og være overordentligt kreative for hele
tiden at bevare styrken til at kæmpe
for sagen. Tilpasning kræver svære beslutninger, og en af dem, jeg er rigtig
ked af – og som I læsere vil mærke – er,
at Handicap-nyt i år vil udkomme fem
gange mod normalt seks . En af flere
konsekvenser i en presset tid.
Jeg bliver så glad, når jeg mærker den
beslutsomhed og solidaritet, som vises i
alle led af forbundet. Når jeg taler med
både medlemmer og tillidsfolk, møder
jeg det brændstof, der gør, at vi fortsætter trods modgang. Vi arbejder fortsat
med viljen og visionen om, at mennesker med handicap skal kunne leve et liv
med lige muligheder.
2014 bliver et hårdt år, men jeg er så
glad, for jeg ved, at vi – trods modgang
– sammen kan udrette store resultater til
gavn for alle medlemmer.

Susanne Olsen
Landsformand
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Af Bente Rødsgaard & Solveig Skovgaard Andersen

Forum på Hjælpemiddelbasen
HJÆLPEMIDDELBASEN ER EN guldgrube for personer, der søger efter et
hjælpemiddel. Basen tilbyder også et forum, hvor man kan stille spørgsmål om, hvad andre har gjort eller dele erfaringer om et produkt. Man
skal oprette sig med sin e-mail. Klik på Forum, når du er inde på siden.
Måske er der noget, du kan svare på til gavn for dem, der har brug for
gode råd? Du finder basen på www.hmi-basen.dk.

Boksen åbnes
med en hånd

Få adgang til amerikansk handicaphistorie
DET AMERIKANSKE HISTORISKE museum, Smithsonian’s National Mu-

OPBEVARINGSBOKSE TIL GRYN og

seum of American History, lancerede

mel kan være en udfordring, hvis

sidste sommer en netbaseret udstil-

man ikke har særlig mange kræfter

ling om amerikansk handicaphistorie.

eller kun kan bruge en hånd. Et nyt

Udstillingen er delt op i temaer fx

bokssystem, hvor man trykker på en

handicaphistorie, borgerrettigheder

lille markeret plet, gør det let at åbne

og teknologi, og alle temaer består af

låget. Når man sætter låget på plads,

tekster samt et billedgalleri. Tekster-

trykker man på en større markering i
midten af låget. Boksene findes i tre
størrelser og produceres af Rikacare.
Du kan købe dem i webshoppen hos
www.gloriamundicare.com, søg efter

ne er på engelsk og spansk, og siden
Everybody: An Artifact
America
with disabilities.
History of Disabilit y in
in the lives of people

role
logy that benetted
has played a distinctive
Historically, technology
logy. New forms of techno
comes through techno
e of inadequate
with disabilities becaus
Access to resources often
initially excluded people
mainstream society often
design or planning.

Smithsonian
History
National Museum of American
Kenneth E. Behring Center

THE

visit
everybody.si.edu

NATHAN

CUMMINGS
FOUNDATION

med udstillingen skulle opfylde alle
tilgængelighedsstandarder.
Du finder udstillingen på
www.everybody.si.edu.

One Hand Box. Et sæt med tre bokse
koster kr. 115.

KONTINGENT 2014
DANSK HANDICAP FORBUND har netop sendt kontingentopkrævninger
ud. De medlemmer, som er tilmeldt PBS får i år ikke tilsendt en opkrævning. Opkrævning og betaling sker automatisk via PBS.

VED
DU, AT?

Fra 1. januar skal du
i Region Hovedstaden ringe 1813,
hvis du har brug
for lægehjælp uden for
din læges normale åbningstid. Her vil
en sygeplejerske i telefonen guide
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dig til den rette hjælp. Er der livsfare,
skal du dog stadig ringe 112.

”Tilmeld ugentligt nyhedsbrev” midt
på forsiden.

Du kan abonnere på Dansk Handicap
Forbunds nyhedsbrev, der kommer
hver fredag. Du tilmelder dig på www.
danskhandicapforbund.dk. Klik på

Palliativt Videncenter har samlet
materiale om dødshjælp for at give
et overblik over fakta, begreber og
holdninger og dermed kvalificere

HANDI
HUMOR

40 år
som formand
Foto: PTU.

Pris til Peter Rosenmeier
BORDTENNISSPILLEREN PETER RO-

DEN 29. NOVEMBER fejrede tidlige-

SENMEIER blev i januar hædret med

re landsdommer Holger Kallehauge

Kulturministerens Handicapidræts-

40 års jubilæum som formand for

pris på 75.000 kr. Det skete ved DR’s

PTU – Livet efter ulykken (Landsfor-

gallashow Sport 2013 i Jyske Bank

eningen af Polio-, Trafik- og Ulykkes-

Boxen, Herning. Han var indstillet

skadede). Han blev i 1973 formand

til prisen af Team Danmark for sine

for PTU og blev hurtig kendt som en

mange flotte resultater og store ind-

karismatisk fortaler for handicapsa-

sats som rollemodel og ambassadør

gen – heriblandt arbejdet med FN’s

for handicapidrætten.

handicapkonvention, som i 2006
førte til, at FN vedtog Handicapkon-

Peter Rosenmeier har en lang

ventionen.

række sejre, der tæller triumfer både

Sideløbende med den handicap-

ved EM, VM og PL, men han har på
ingen måde tænkt sig at gå ned i

Foto: Lars Møller

politiske løbebane har Holger Kallehauge haft en juridisk karriere som

gear. Forude venter blandt andet et
VM senere i år, EM i 2015 og PL i Rio

gør en særlig indsats for at fremme

i 2016.

eller udvikle handicapidrætten og/

dommer ved bl.a. Øster Landsret.
I september i år blev han beløn-

eller handicapidrættens forhold. Pri-

net med ordenen Ridder af Danne-

pris uddeles for at sætte fokus på

sen blev overrakt af kulturminister

brog af 1. grad for sin store indsats

personer eller organisationer, som

Marianne Jelved.

for det danske samfund.

debatten. På siden kan man også
læse PAVIs eget forslag til, hvordan
området kan belyses, så lovgivning
og debat om dødshjælp ikke kun
bygger på personlige holdninger,
erfaringer og følelser. Læs mere på
www.pavi.dk.

En undersøgelse viser, at hver anden
dansker opgiver at komme igennem
til lægen telefonisk, fordi køen er for
lang. Og det er et alvorligt problem
mener paraplyorganisationen Danske
Patienter, fordi visse sygdomme
starter med små symptomer, hvor

det er afgørende, at patienterne ikke
slår symptomerne hen, fordi de ikke
kan få kontakt med lægen. Undersøgelsen er lavet af YouGov for avisen
”Metro Express”.

Kulturministerens Handicapidræts-
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www.colourbox.com

Rødovre Centrum får
tilgængelighedsmærke
Rødovre Centrum har, som det
første shoppingcenter, fået God
Adgang mærket, da det lever op
til alle mærkeordningens minimumskrav til tilgængelighed.
På godadgangs hjemmeside står
alle detaljer vedrørende adgangsforhold, parkering, toilet-

Fond yder støtte til ferie

ter og elevatorer skrevet.
Rødovre Centrum er mere end
butikker. På første sal er der
mange klinikker med fysiotera-

FORENINGEN HANDICAPPEDE BØRNS

sluttet at uddele et legat på op til

FERIER tilbyder i samarbejde med

5.000 kr. pr. barn med handicap, hvis

Helene og Viggo Bruuns fond famili-

familien opfylder betingelserne for

ropraktorer. Også her har cente-

er, enlige og par mulighed for at søge

tildeling af legatet.

ret sørget for gode adgangsfor-

tilskud til familieferie sammen med

Ansøgningen skal indsendes fra den

peuter, læger, tandlæger og ki-

hold helt fra parkeringspladsen

deres barn med handicap. Barnet skal

1. december 2013 til og med den 15.

og frem til behandlerens dør.

være under 18 år.

maj 2014 på skema, der findes på

Læs mere om Rødovre Centrum

hjemmesiden www.hbf.dk/soeg-stoet-

på www.godadgang.dk.

Den økonomiske støtte kan bruges
til at betale for lejen af et sommer-

te. Her kan man også læse kriterierne

hus eller til en anden form for ferie

for at komme i betragtning.

eller aktivitet, der kommer barnet til
gode.
Helene og Viggo Bruuns fond og
Handicappede børns ferier har be-

Tilskud til personlige hjælpemidler
skal søges på nettet

Ansøgningerne bliver behandlet i
den rækkefølge, de kommer ind, og
de prioriteres efter først til mølleprincippet.

SMØREBRIKKER
HVIS DU KUN KAN bruge din ene hånd, er det svært at smøre et stykke
brød på et almindeligt spækbræt, men en smørebrik med en kant kan gøre
opgaven lettere. Smørebrikken findes i to størrelser henholdsvis 13x 13

FRA 1. DECEMBER 2013 skal du

cm og 16 x 16 cm. Den er fremstillet af Rikacare i rustfrit stål med skrid-

søge kropsbårne hjælpemidler

sikre silikonepuder under alle fire hjørner. Du kan købe den i webshop-

på nettet, fx hvis du eller dit

pen hos www.gloriamundicare.com, der sælger to samlet – en stor og en

barn med varigt handicap har

lille - for kr. 340.

brug for ortopædisk fodtøj, en
protese eller en paryk. Du søger
på www.borger.dk, skriv hjælpemidler i søgefeltet , så kommer du til ansøgningen, som du
udfylder.
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Fortsat støtte til sportsprojekt for veteraner
Et sportsprojekt, der har til formål at rehabilitere hjemvendte soldater med fysiske skader ved hjælp af idræt,
har fået bevilget midler til at forsætte tre år mere, dog
i en ny form med mere fokus på blandt andet inklusion
samt træning, der kan føre til deltagelse i De Paralympiske Lege 2016 i Rio.
Projektet bygger på et samarbejde mellem Dansk
Handicap Idræts-Forbund, Dansk Militært Idrætsforbund
og Danmarks Idræts Forbund.
Gennem de seneste år er en række danske soldater
blevet fysisk skadet i forbindelse med deres udsendelse i krig. Det drejer sig aktuelt om 220 soldater, heraf er
ca. 60 hårdt sårede. Mange af disse har været engageret
i Danmarks Idræts Forbunds soldaterprojekt de seneste
tre år. En evaluering dokumenterer, at knapt 80 % af
deltagerne mener, at idrætsdeltagelsen har været vigtigt for at hjælpe dem tilbage til livet.

Statsministeren besøger Svanemøllens kaserne, hvor nogle af de
krigsskadede soldater træner. Pressefoto: Brian Mouridsen.

Foto: www.colourbox.com

Swiss-Trac Kørestolstraktor
– nu også for svage arme og skuldre
SWISS-TRAC ER ET HJÆLPEMOTORSYSTEM til manuelle kørestole, som har
eksisteret i flere år. Nu er der sket en videreudvikling ved navn ”Tetra køreassistentsystem”, som gør det lettere at køre med Swiss-Trac. Det nye er,
at forhjulene kan hæves og hænger lidt op i luften, når man kører, så brugeren kan hvile armene under kørsel. En god ting, hvis man har en dårlig
skulder, gigt, ingen triceps eller er lammet i den ene side af kroppen. Det
nye system kan laves med ”snoretræk”, så man ikke skal bukke sig ned for
at aktivere eller de-aktivere systemet. Har du har brug for flere informationer, kan du kontakte ingeniør Niels Horsbøl fra firmaet WAYUP. Tlf. 20
40 63 18. Du kan læse mere på www.wayup.dk.

Tips til alle om
arbejdsmiljø
Uanset om du er ansat i den private eller i den offentlige sektor,
er det vigtigt at vide noget om
arbejdsmiljø. Det kan være alt lige fra at forebygge stress, håndtere mobning og blive bedre til
at samarbejde.

Et nyt system gør det lettere at benytte Swiss-Trac
Niels Horsbøl viser, hvordan han kan hvile hænderne, mens han kører.
Pressefoto.

På www.arbejdsmiljoweb.dk kan
du downloade og læse mange
oplysende hæfter fx om social
kapital, forebyggelse af stress og
meget mere.
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Dansk Handicap Forbund har været nødt til at gen-

Handicaporganisationernes
Hus er årets kontorbyggeri

nemgå alle aktiviteter for at finde besparelser, der kan

NIRAS, SOM HAR PROJEKTERET Handicaporganisationer-

bruges til den daglige drift. Det er desværre også gået

nes Hus i Høje Taastrup, modtog for nylig prisen ”Årets

ud over Handicap-nyt, som fremover udkommer fem

kontorbyggeri 2013” af Magasinet Byggeri. Bygherren er

gange årligt i stedet for seks. Se udgivelsesplanen for

Danske Handicaporganisationer. Huset er blevet kaldt

de resterende fire numre i 2014 her:

verdens mest tilgængelige kontorhus og er projekteret, så

Besparelser på Handicap-nyt

Nr.
Hos læsernes senest
		

Materiale til Det
sker i DHF senest

alle kan færdes i huset, uanset om man er døv, blind eller

2

22. april

19. marts

hovedkontor i huset.

3

27. juni

21. maj

4

19. september

20. august

ner, som eksisterer for at fremme bedre vilkår og forstå-

5

28. november

29. oktober

else for de individer, hvis liv udfordres af et handicap, har

sidder i kørestol. Også Dansk Handicap Forbund har sit
”Huset sætter en standard – punktum. De organisatio-

en gang for alle vist, at man kan bygge, så alle kan være
med. Der kræves kun dygtighed og forståelse,” skriver

Formand genudnævnt
SOCIALMINISTER ANNETTE VILHELMSEN
Pressefoto: Det Centrale Handicapråd.

har genudnævnt Tue
Byskov Bøtkjær, som
formand for Det Centrale Handicapråd
for en ny fireårig
periode. Han glæder

dommerkomiteen i sin motivation for prisen. Huset er
også et mønstereksempel på et tæt samarbejde mellem
bygherre, rådgiver og entreprenør. ”Vi er kommet helt ned
i de daglige udfordringer for mange mennesker med handicap og fundet løsninger, som siden er blevet guidelines
for god tilgængelighed. I NIRAS har vi allerede brugt den
viden, vi fik, i flere efterfølgende byggerier,” fortæller direktør Mads Søndergaard, NIRAS.
Læs mere om huset på www.niras.dk. Klik på nyheder og
find omtale af huset den 12.12.2013

sig til at fortsætte
de mange projekter,
som Det Centrale
Handicapråd har sat
i gang - ikke mindst at udarbejde en strategi for, hvordan
man kan ændre befolkningens holdninger til mennesker
med handicap. Tue Byskov Bøtkjær fik posten for tre år siden, da den daværende socialminister ønskede at revitalisere Det Centrale Handicapråd med en ny formand uden
politisk baggrund. I de tre år har Det Centrale Handicap
råd sat fokus på inklusion i skolen, digitalisering, brugerindflydelse, lige adgang til valg, retssikkerhed og beskæftigelse for mennesker med handicap, og formanden har
været meget interesseret i at skabe løsninger og ikke kun
komme med kritik af de faktiske forhold. Det Centrale
Handicapråd består af medlemmer fra forskellige dele af
samfundet som handicaporganisationerne, forskningsverden, kommunerne, regionerne og fra arbejdsmarkedets
parter. Tue Byskov Bøtkjær er uddannet cand.scient.adm.
og ansat i det private erhvervsliv samt medlem af diverse
bestyrelser.
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Foto: NCC

Gratis juridisk og økonomisk rådgivning
ER DU KOMMET I problemer tilbyder

givning for unge med pengeproble-

KFUMs sociale cafeer rundt i hele

mer. Her kan især unge hente hjælp

landet gratis juridisk, socialfaglig

via nettet til at få styr på privatøko-

og økonomisk-/gældsrådgivning.

nomien. Netrådgivningen er en vide-

Rådgivningen udføres af frivillige og

reudvikling af gældsrådgivning, hvor

kompetente jurister, socialrådgivere,

unge under 30 år sjældent møder op.

bankrådgivere mm.
Gældsrådgivningen ”På fode igen”
hjælper med at få overblik over økonomien, støtte til at reducere gæld

Retshjælpen ”Råd til Ret” tilbyder
gratis juridisk og socialfaglig rådgivning til alle privatpersoner
Du kan få rådgivning inden for fx

eller hjælp til andre økonomiske

socialret, lejeret, separation, skilsmis-

spørgsmål som fx budgetlægning.

se, underholdsbidrag, forældremyn-

www.kfumsoc.dk, hvor du også kan

Gældsrådgivningen findes på KFUM’s

dighed og samværssager og arveret.

finde adresser på de sociale cafeer,

sociale cafeer over hele landet.

Retshjælp findes på cafeerne i Kø-

eller kontakte projektleder Birgitte

benhavn, Aarhus, Odense og Esbjerg.

Bjerre på mobil 29 61 52 79 eller

Som en del af gældsrådgivningen
tilbyder www.ungøkonomi.dk net-råd-

Vil du vide mere, kan du læse på

bb@kfumsoc.dk.

TILGÆNGELIGHEDS- Der er brug for os –
og vi har brug for dig
ARBEJDET REDDET
STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT (SBI) AFDELING for tilgængelighed kan fortsætte arbejdet, desværre for færre penge.
Afdelingen var i efteråret truet af nedlæggelse, men med
aftalen om satspuljen for 2014 blev bevillingen forlænget.
Tilgængelighedsafdelingen er en helt nødvendig brik i dansk
tilgængelighedsarbejde både med hensyn til forskning og ved
at udarbejde tjeklister, som ligger til gratis download på nettet. Dansk Handicap Forbund har ofte benyttet medarbejderne
som fx undervisere på kurser.
Dansk Handicap Forbund har arbejdet for at bevare afdelingen dels ved at opfordre Klima-, energi- og bygningsminister
Martin Lidegaard og Folketingets partier om at bevare støtten,
dels ved at tilskynde andre handicaporganisationer om at gøre
det samme.
Desværre er bevillingen på 3,5 mio. kr., 2 mio. kr. lavere end
før. Alligevel glæder det Dansk Handicap Forbund, at såvel ministeren som Folketingets politikere var lydhøre over for vores
synspunkter og gav midler til en fortsættelse.

Dansk Handicap Forbund
arbejder for lige muligheder for alle – et arbejde
som er vigtigt at fortsætte
og et arbejde som kræver store økonomiske
midler. Vi har for tiden betydelige økonomiske udfordringer - og mere end nogensinde har vi brug for dig og din
støtte! Derfor appellerer jeg til de medlemmer, der har
muligheden og lysten til at støtte forbundets arbejde, om
at gøre det.
Du kan f.eks. gå ind på www.danskhandicapforbund.dk
og finde boksen til højre på alle sider. Du vælger selv
hvilket beløb, du vil donere, og du kan få fradrag i skatten
for bidraget. Du kan også foretage en donation via din
netbank eller din bank og indsætte et beløb på konto
9541 5401119..
Vil du vide mere om, hvordan du kan støtte Dansk Handicap Forbund, er du altid velkommen til at kontakte hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55.
På forhånd tak for dit bidrag.
Med venlig hilsen
Susanne Olsen, landsformand
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Af Hanne Klitgaard Larsen Foto: Jens Hasse/Chili

Familielivet bliver prioriteret – her ses omkring
’spillebordet’ fv. Kasper,
Maria, Randi og Lea.

Vi lever i

nuet

og vælger vores
kampe med omhu
12 • HANDICAP NYT 1 - 2014

En samtale med hele familien Tolstrup om stort
og småt i dagligdagen i
et familieliv med forældre, tre børn - hvoraf to
har et handicap - og fire
hunde

Lea er glad for
sin børnehave,
men her dybt
koncentreret
om at spille fire
på stribe.

Kasper, der går
i 2. klasse, går
i fritiden til
svømning og
el-hockey.

I

DEN LILLE LILLE BY Bryrup lidt
uden for Skanderborg bor familien Tolstrup i en for nylig
ombygget villa. Familien består
af forældrene Poul Erik og Randi og
tre børn, Kasper på 9 år, Maria på 7
år og Lea på 3 år. Kasper og Lea er
begge født med muskelsvind og drøner rundt i henholdsvis en grøn og
en rød el-stol, som de manøvrerer
med største selvfølgelighed. Familien er samlet om et stort ovalt spisebord, og alle fortæller om deres
liv, alt imens tre hunde vimser glade
rundt om benene på os og gør krav
på klap og kæl.

Vi har mange gode oplevelser
i hverdagen
Randi fortæller: ”Børnene har en
muskelsvindssygdom, de er født
slappe. Når de er ude af el-stolene,
kan de ikke ret meget. De vil gennem årene få flere færdigheder og
vil selvfølgelig også kunne miste
nogle lige som os andre, når vi bliver
ældre. Vores dag er indrettet sådan,
at Poul Erik arbejder rigtig meget, og
jeg går hjemme og passer børnene
og får 20 timers tabt arbejdsfortjeneste. Jeg er blevet aflastet meget
ved, at vi har fået en hjælper til at
våge over Kasper om natten, fordi
han ligger med CPAP (Et respirations
hjælpemiddel, der giver modstand
på udåndingen ved hjælp af en ma-

ske, man har på, når man sover). Så
går jeg lidt med aviser, hvor min svigerfar, som er pensioneret, hjælper
mig lidt en gang i mellem”.
”Det betyder meget for os at være
med i Forældrekredsen (i Dansk Handicap Forbund, red.). Kredsen har været nede i nogle år, men vi håber, at
vi i bestyrelsen, kan få en god solid
kreds op at stå igen. Det er vigtigt at
være sammen med ligestillede, hvor
vi kan støtte og inspirere hinanden
og afholde kurser, hvor vi kan blive
tanket op med god positiv energi
til hverdagen. Der er ikke brug for,
at vi sidder og jamrer over det, der
er hændt os. Vi skal i stedet tænke
på de positive oplevelser, vi har

så mange af i hverdagen med vores
børn”.
Pludselig afbrydes vi af tre hunde,
der kommer drønende ind og hilser
på os alle. ”Vi har fire hunde” siger
Maria. ”Den sidste er hjemme ved farmor.” Da hundene er mætte af vores
klap og opmærksomhed, finder de en
behagelig plads i sofaen og tager en
skraber.

God skole
Kasper fortæller: ”Jeg går i 2. klasse
på normal skole. Jeg har en ven, der
hedder Anton. Han hørte ikke ret godt
på det ene øre. Derfor er han lige
blevet opereret. Så lå han i narkose i
tre en halv time. Jeg var bange for, at
narkosen var for hård for ham, men
han klarede det fint. Jeg fortalte ham
meget om narkosen, for det har jeg
prøvet. Anton er min bedste ven.”
”Jeg går til svømning og el-hocky,
men jeg vil gerne have en bedre stol
til el-hocky, så de andre ikke rammer
mine ben, når vi kører ræs. Jeg kan
godt li’, da vi var i Søndervig og havde
nogle venner med. Det bedste ved at
have ferie er at have det sjovt med
bowling og svømning og nogen at
lege med”
Maria: ”Jeg går i 1. klasse på samme
skole som Kasper, og jeg kan godt lide
at gå i skole. Henne på skolen spørger
de ofte om, hvorfor Lea og Kasper er
handicappede. Så fortæller jeg bare,
hvad det er, og så spørger de ikke mere”. Under samtalen er Maria optaget
af at lege med fem ryttere i plastik,
som hun har anbragt på bordet.
Randi fortæller: ”Det er en god skole Maria og Kasper går i. De er vant til
at have elever med særlige behov”.

Rejsebøvl
”Der er sket en del her i efteråret.
En rejse gik i vasken. Lea startede i
børnehave, og vi har lige afsluttet ombygningerne på vores hus,” fortæller
Randi, mens Poul Erik fortsætter:
”Vi forsøgte at arrangere en rejse
til Tyrkiet sammen med børnene,
men det gik helt i fisk. Først ville flyHANDICAP NYT 1 - 2014 • 13

MEDLEMSPORTRÆT

selskabet ikke have el-stolene med
på grund af batterierne, så måtte
stolene ikke være over en vis højde,
og til sidst var der for få tilmeldte.
Vi brugte næsten et ½ år på det, og
så gik det alligevel op i røg. Og som
om det ikke var nok, blev Kasper
syg midt idet hele. Der er desværre
ikke mange feriesteder, der er handicapegnede. Det betyder ofte, at vi
må lægge Kasper på en bænk eller
lignende, når han skal på toilettet
eller have tøjet af og på. Det er lidt
bøvlet”.
”Til gengæld,” fortæller Randi,
”måtte børneafdelingen på Skejby
Sygehus uddele en uges gratis ferieophold til Ribe Byferie med svømmehal i Esbjerg. Personalet på sygehuset
mente, at vi trængte mest til sådan
en tur. Vi havde en pragtfuld tur, vi
aldrig glemmer”.
Lea er optaget af nogle Disney
figurer på bordet og siger pludselig:
”Jeg ka’ ikke gå, og mig går i børnehave og mig ka´ bage sandkager”. ”Kan
man spise dem, spørger jeg hende”
” Neeeeej, det mås man ik´”, svarer
hun prompte. Nu kører Lea i fuld fart
fra skrivebordet og ind på sit værelse
og kommer kort tid efter tilbage med
nye legesager.

Kommunal medspiller
Poul Erik fortæller. ”Vi bor faktisk
overvejende i en god kommune. Jeg
syntes stort set, vi får, hvad vi har
behov for. Nogle gange får vi nogle
afslag, som er svære at forstå, men vi
har her i familien besluttet, at vi vil
vælge vores kampe med omhu. Vi gider ikke slås med instanserne. Det er
livet for kort til, og vi vil hellere bruge
kræfterne på at finde andre løsninger
og bruge tiden på vores familie”.
Maria: ”Nogle gange gør det ikke
noget, at Lea og Kasper er handicappede, men andre gange er det træls”.
Maria venter på, at en veninde skal
komme om et kvarter, så hun har
lidt lopper i rumpen og spørger hele
tiden, hvad klokken er. Maria fortæller i øvrigt: ”Jeg er glad for at ride,
14 • HANDICAP NYT 1 - 2014

Af Hanne Klitgaard Larsen Foto: Jens Hasse/Chili

”Det er da en ordentlig mundfuld at få to børn med handicap, men vi sørger for at leve
et almindeligt familieliv og vælger at se positivt på tingene,” siger Randi Tolstrup

og vi har lejet en mark, hvor vi har
fire heste.” ”Vi har også en hamster”
tilføjer Kasper: ”Den larmer, når jeg
skal sove”.
Nu kommer Lea tilbage fra børneværelset og leger nu med et spil,
der hedder tre eller fire på stribe.
Behændigt tager hun brikkerne fra
bordet og putter dem op i rammen.
Kasper fortæller, mens han koncentreret suger mere cola fra glasset
op gennem sugerøret: ”Det bedste,
vi kan lave sammen, er, når vi er på
ferie, holder jul og skyder krudt af
nytårsaften. I år fik mormor skudt sin
postkasse af”.
Maria tilføjer: ”Jeg kan godt lide
farverne, der kommer, når man skyder krudtet af, men ikke larmen.” Lea
viser tydelig med sine små grynt, at
hun hverken kan lide farverne eller
larmen.

Man skal se positivt på
tingene
Randi fortæller: ”Det er da en stor pille at sluge at have fået to børn med
handicap. Hverken Poul Erik eller jeg
fik ret meget tid til at vænne os til
tanken, før diverse velmenende råd
og forslag kom myldrende. Forskellige
hjælpemidler, tabt arbejdsfortjeneste,
invalidebil og andre forslag til at forbedre vores hverdag. Det var selvfølgelig velment det hele, men det var

noget overvældende at skulle tage
stilling til så meget på en gang.”
”Vi er selvfølgelig en kendt familie
her i Bryrup, men vi befinder os godt
her, og børnene er vellidte. Vi har
dog været ude for nogle situationer
uden for byen, hvor folk har været
lidt taktløse. Fx kom Lea engang til
at ramme en kunde i Brugsen med
sin kørestol, for damen stod bagved
Lea, så Lea ikke kunne se hende. Damen skældte os ud, og selvom hun
fik sagens sammenhæng at vide,
kunne det desværre ikke formilde
hende. Sådan en oplevelse kan godt
sidde i ens krop i et stykke tid, men
den vil aldrig få indflydelse på, at vi
fortsat ønsker at være en udadvendt
familie.”
Poul Erik slutter den livgivende
samtale af med disse sætninger:
”Man skal, som før nævnt, vælge sine kampe med omhu. Se positivt på
tingene og passe på ikke at få en for
negativ dialog med kommunen, men
i stedet finde andre måder at løse
tingene på. Holde balancen mellem
at tage højde for børnenes handicap
og huske at leve som en almindelig
familie. Leve i nuet og tag det roligt”.
Jeg tager afsked med familien Tolstrup, mens hundene stadig ligger
på sofaen og koger. De har i hvert
fald valgt deres kampe med omhu
og lever i nuet. ■

GODE TILBUD I WEBSHOPPEN

KØB LITOGRAFIER
I DANSK HANDICAP FORBUND
KUNSTNEREN LARS NØRGAARD fremstillede for en
del år siden fire litografier specielt til Dansk Handicap
Forbund. De fire litografier hedder Skyggespil, Piccolo,
Duellanter og Våde drømme.
Det er fire litografier i et fortællende og absurd figurativt sprog og samtidigt ironiske og humoristiske.
Litografierne er trykt på fransk bøttepapir, hver af dem
i 200 eksemplarer, nummereret og signeret af kunstneren. De måler 65 x 47,5 cm.

Lars Nørgård (1956) er en anerkendt dansk maler og
grafiker, hvis værker kan ses på lang række danske og
udenlandske museer. Han har tillige udført en lang række udsmykningsopgaver bl.a. til Operaen og Danmarks
Tekniske Universitet.
Nu kan du købe litografierne til en rigtig god pris,
nemlig 400 kr. pr. stk. og som tilbud: Betal for tre og få
den sidste gratis - dvs. alle fire for 1200 kr. Til priserne
skal lægges forsendelse. ■

TILBUD:
FIRE
LITOGRAFIER
FOR 1.200 KR.

BESTIL
LITOGRAFIERNE
i webshoppen på
www.danskhandicapforbund.dk,
på telefon 39 29 35 55
eller på mail js@dhf-net.dk
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SØFARTSMUSEET

Af Bente Rødsgaard Fotos Søren Osgood

En tørdok sætter ramm
Handicap-nyt har boret i, hvorfor tilgængeligheden ikke er optimal for kørestolsbrugere
på det nye Søfartsmuseum i Helsingør. Tegnestuen BIG og Statens Byggeforskningsinstitut
svarer igen på den kritik, der blev rejst i sidste nummer af Handicap-nyt

I

FORRIGE NUMMERS REPORTAGE fra det nye søfartsmuseum i Helsingør, tegnet af tegnestuen BIG, blev
adgangsrampen kritiseret for at være for stejl og for
at mangle både reposer og gelændere. Andre kritikpunkter var, at der er en løfteplatformslift til museums

cafeen, at kørestolsbrugere skal sidde på en række for
sig selv i foredragssalen, samt at et enkelt rampeforløb
i udstillingsområdet er for stejlt. Handicap-nyt har bedt
tegnestuen BIG og Statens Byggeforskningsinstitut (Sbi)
svare igen på kritikken i sidste nummer.

TEGNESTUEN KOMMENTERER
Arkitekt David Zahle, BIG, forklarer:

ADGANGSRAMPEN
”DET VAR VIGTIGT for os, at der kun var en indgang for alle, og derfor er rampen lavet så lang
som muligt og derfor knækkede vi den, som en
zig–zag rampe. Hvis man kører i den højre side,
ligger stigningen (1:22) lige på grænsen til, at
man skal lave hvilereposer, men hvis man lavede dem, skulle rampen være endnu længere,
og det var der ikke plads til. Det er jo ikke kun
en helt ny bygning, det drejer sig om, men en
eksisterende betondok, der bygges i. Vi valgte at
lave rampen seks meter bred, så det er muligt at
holde på tværs af rampen, hvis man vil have et
hvil. Det er der ikke nogen manual for, det skal

STEJLT RAMPEFORLØB I UDSTILLINGEN

man selv fornemme, at man kan gøre. At der ikke

I selve udstillingen er der et enkelt område, der er stejlt. Her over-

er noget gelænder er af hensyn til arkitekturen.

vejede vi også en zig-zag løsning, men det ville tage for meget af

Kantsiderne skråner og er uegnede til gelæn-

udstillingsarealet. Nu kan man komme til det område fra to sider,

dere, og at placere et på midten af rampen ville

så man kan vende om på midten, og så se det ad to omgange, hvis

ødelægge æstetikken og virke meningsforstyr-

man synes, der er for stejlt. Man behøver aldrig køre opad, men kan

rende for adgangen. ■

se alting på vej ned ad rampen. ■

FOKUSGRUPPE
VI HAR HAFT en konsulent fra Statens Byggeforskningsinstitut (Sbi) med igennem hele projekteringen og byggefasen. Vi
har ikke haft en fokusgruppe med personer med handicap med, som der efterlyses i reportagen, men det er da noget,
som vi vil overveje i fremtiden”, siger David Zahle. ■
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mer for tilgængelighed
STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT KOMMENTERER:
Lone Sigbrand fra Statens Byggeforskningsinstitut(Sbi) forklarer:
”JEG HAR KUN har set museumsprojektet i en meget

tørdok. Intet måtte rage op nogle steder, derfor kan

tidlig fase, lige efter at BIG havde vundet arkitektkon-

der ikke være elevatoradgang for de få, der ikke kan

kurrencen, og det er meget almindeligt, at noget æn-

magte rampen. I min rapport skrev jeg således: ’Sø-

dres efterhånden, som der bygges.

fartsmuseet vurderes overordnet til at efterleve krav

Jeg udfærdigede i juni 2009 en lille rapport på

til tilgængelighed i henhold til BR08. Dokkens givne

basis af de foreliggende tegninger og en række mo-

geometri rummer udfordringer ved efterlevelse af

delfotos. Jeg kom med en vurdering – ikke en god-

alle krav og anbefalinger, men ud fra det foreliggende

kendelse! Med hensyn til fx handicaptoiletter, eleva-

materiale, kombineret med nedenstående anbefa-

tor til cafe og auditorium med mere henviste jeg til

linger, vurderes museet at opfylde størsteparten til

Sbi’s tjeklister baseret på bygningsreglementets krav

fulde og derved gøre det muligt for mennesker med

BR08 og gav anbefalinger med henblik på det videre

funktionsnedsættelser at besøge og også at arbejde

projektforløb. Jeg kunne godt se, at adgangsvejen

på det nye Søfartsmuseum.’ Jeg har ikke været invol-

ville give udfordringer for enkelte personer med han-

veret siden 2009 på nær to spørgsmål om henholds-

dicap. Men der var meget stramme bindinger i selve

vis ledelinjer og adgang fra café til dokkens bund”,

geometrien, fordi der skulle bygges i en eksisterende

oplyser arkitekt Lone Sigbrand fra Sbi. ■

LØFTEPLATFORMEN OG FOREDRAGSOMRÅDET
LØFTEPLATFORMEN VAR DEN eneste mulige løsning, da cafeen er i den
oprindelige tørdok. Det ville svække selve konstruktionen, som er med til
at holde grundvandet ude, hvis vi byggede en elevator på det sted. Man
skal huske, at cafeen ligger 7m under havets overflade. Vi arbejdede meget med dette punkt, men det var det eneste forsvarlige at gøre, og den
ligger naturligt for at komme ned til cafeområdet.
Vi har været fokuserede på, at alle kunne være med alle steder. At kørestolsbrugere skal sidde for sig selv i foredragsområdet, har vi ikke diskuteret. Vi har forestillet os, at personer, der kom sammen med kørestolsbrugere, sad enten lige foran på et sæde eller fandt en løs stol i udstillingen
og tog med. Det problem var nyt for mig, da jeg læste det, men det vil vi
fremover tænke på. ■

HANDICAP NYT 1 - 2014 • 17

NATUROPLEVELSER

Af Vibeke Baden Laursen

Kom ud i naturen og brug den. Det er
godt for alle mennesker. Foto: Polfoto

Naturen

kalder
Naturen er alle vegne. Den vil os ikke noget den er der bare. Sådan har det været i
millioner af år. Kan vi bruge den til
noget, når vi har en eller anden
form for handicap?

K

AN MENNESKER MED
handicap bruge naturen
til noget? blev der spurgt
på konferencen, ”Natur
og Livskvalitet – brug naturen som
ramme for rehabilitering”. Den foregik i november på Egmont Højskolen og var arrangeret af Naturvejlederforeningen. Svaret er enkelt – ja,
i allerhøjeste grad - naturen får os
i bedre humør og får os til at leve
længere!

Forskningens tydelige sprog
At det er sundt at være ude, er
de fleste næppe i tvivl om. Men
spørgsmålet om, hvor stor en betydning det har for mennesker at
opholde sig i naturen, er kommet i
fokus i de senere år.
Forskningen viser eksempelvis, at
blot 10 minutter ude i grønne omgivelser kan måles i form af lavere
puls og muskelspændinger, mere
stabilt blodtryk og øget optag af
18 • HANDICAP NYT 1 - 2014

D-vitamin. Det er ligeledes påvist,
at dét at dyrke motion i grønne omgivelser fremmer selvværd og positive sindstilstande sammenlignet
med motion i bylandskaber.
At opholde sig i naturen kan altså
både virke sundhedsfremmende
og sygdomsforebyggende. Og ser
man på mennesker med handicap,
viser forskningen, at det at komme
ud i naturen giver færre tegn på
depression, bedre nattesøvn, bedre
koncentration og motorik, mindre
stress og en mere positiv opfattelse
af egen livssituation.
Men hvad er så særligt ved naturen? Der er fremlagt mange teorier,
men ingen kan rigtig svare på det.
Det virker bare. Når vi færdes i
naturen, alene eller sammen med
andre, kommer mange ting i spil. Vi
påvirkes både fysisk, psykisk og socialt. Sanserne skærpes. Vi mærker
vinden i ansigtet, kulden om næsen
og solens strålevarme på kroppen.

Vi hører bladenes raslen, fuglenes
kvidren, og duften af blomster og
træer. Vi bevæger os, bliver mere

Læs mere om naturvejledning
på www.natur-sundhed.dk.
Her kan du også bestille eller downloade ”Sundhed og
livskvalitet i naturen - et idekatalog.”

sundhed og
livskvalitet i naturen

- et idekatalog

nærværende og er sammen om noget. Der er plads til, at vi bare er –
uden at skulle tænke og præstere.
Nogle af teorierne går på, at vi er
biologisk forbundet med naturen.
Den er vores oprindelsessted, og
vores udvikling er gennem tusinder
af år sket i sammenspil med den.
Andre at den helbredende virkning skyldes, at naturen ikke har
nogen intentioner og alligevel er
fuld af udtryk. Den er et rum, vi
kan tolke os ind i, og man kan være
i den, som man er.

Det er ikke så svært
Vi skal altså ud i naturen, og at
køre en tur i sin kørestol kan være
et udmærket sted at starte, men
her på vores nordlige breddegrader, kræver det på de fleste årstider en del forberedelse for os, der
sidder stille i en kørestol. Men alligevel behøver det ikke at være så

vanskeligt og uoverskueligt endda,
og tanken om den overraskende
gavnlige effekt, det har at komme
ud i naturen, må hjælpe med at
overvinde alle barrierer og betænkeligheder.
En permanent stillesiddende krop
fremmer en dårligere helbredstilstand, som kan føre til at mange
udover deres bevægelseshandicap
får følgesygdomme eller kommer
ud af mental balance. Vi skal helst
sørge for at være så meget i bevægelse og så aktive som muligt. Det
gælder alle. Måske har mange med
bevægelseshandicap lullet sig ind
i den lidt komfortable indstilling,
at et liv i en kørestol automatisk
udelukker motion og bevægelse i
naturen, men den indstilling kan
sagtens ændres.

Få ideer fra Odder
I Odder Kommune startede natur-

vejleder Ole Sørensen et projekt om
naturvejledning for mennesker med
handicap i 2010. Det er en succes,
og målet er nu at få udbredt viden
og erfaringer på tværs af kommunegrænser, så natur-arrangementerne
forhåbentligt kan blive landsdækkende. Arrangementerne spænder
fra kanoture og svampeture til busture ud i det fri med kaffe og kage.
Deltagerne giver udtryk for, at de
har fået større glæde og livskvalitet,
samt et bedre socialt fællesskab.
Knud Lundager Mikkelsen fra
Dansk Handicap Forbunds (DHF) Odder afdeling er med i styregruppen
bag projektet, og gruppen giver gerne råd og vejledning og eksempler
på udflugtsmål og arrangementer,
der kan anbefales.
Måske en god ide for DHF’s afdelinger, når de på forårets generalforsamlinger for 2014 skal hitte på nye
medlemsaktiviteter. ■

Kommentarer til artikel om Søfartsmuseet i Helsingør

A

RTIKLEN I SIDSTE nummer "Godt tænkt - tankeløst udført" om tilgængeligheden for det nyopførte museum rejser nogle spørgsmål:
Overskriftens postulat belyses ikke i bladet. Har
arkitekterne gjort det godt, men håndværkerne det
dårligt, eller hvordan skal overskriften forstås? Hvad
har arkitekterne tænkt? Det fremgår ikke af bladet, evt.
i en sideartikel. Jeg sætter ikke spørgsmålstegn ved
kritikkens berettigelse.
Har nogle særlige rådgivere været involveret i byggeriet? Dansk Handicap Forbund, Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) eller andre? Og hvorfor/hvorfor ikke?
Arkitekter skal kunne tilgængelighedskravene - særligt
i nybyggeri. Erfaringsmæssigt trænger de allerfleste arkitekter til en hel del dannelse og kunnen på området,
men hvorfor skal de igen og igen have lov til at øve sig,
hvor det så alligevel ikke lykkedes? Hvorfor igen og
igen læse i dette blad, at det gik halvskidt i Skuespilhuset, så i den Blå Planet og nu Søfartsmuseet?
Ansvaret ligger entydigt hos bygherre og deres rådgivere. Hvad siger bygherre? Derudover forventer jeg
som læser og medlem en afklaring af, om mit forbund i

den konkrete sag har gjort noget i sagen? Der kan være
rigtig mange gode grunde til ikke at gå ind i endnu en
ressourcekrævende byggesag, men jeg vil gerne kende
mit forbunds rolle her.
Anders J. Andersen
Vordingborg
Redaktionen svarer
Vi har ikke tænkt over, at overskriften kunne opfattes som håndværkersjusk. Meningen var, at ideen om
universel design er god, men hvad nytter det, hvis de,
der tegner og projekterer, ikke ved noget om rampestigninger og laver dem for stejle? At det kan opfattes
anderledes er beklageligt. Dine øvrige spørgsmål har vi
overladt til Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg.
Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg svarer: ”Dansk Handicap Forbund ikke har været inde over projektet, og vi
ved ikke om, andre har været det. Vi ser også frem til
en opfølgningshistorie på reportagen for at få afklaret,
hvem der har rådgivet på tilgængelighedsområdet.”
Læs opfølgning bl.a. med tegnestuens BIGs kommentar til
artiklen på side 16.
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Vellykket Speed-dating i Århus

P

Å DAGSKOLEN Handi-K@ i Viby J. afholdt
Forspring-linien den 8. november et stort
speed-dating arrangement med indbudte
unge handicappede fra hele landet.
Smukke unge mennesker i deres fineste puds makeup'en på plads og antennerne på højtryk. Der
var dækket op med kandelabre og hjerteballoner til
romantisk middag.
Toastmasteren Louise satte dating-processen i
gang præcist kl. 19.30. Efter 7 runder ved datingbordene i de fint pyntede hjerte-rum måtte parrene
overgive sig til danse-gulvet, hvor diskoteket sør-

gede for en forrygende og forførende danse-aften.
Henad kl 24 forlod de glade og trætte datere festen
ud i mørket - en stor oplevelse rigere og med et
endnu større netværk.
Et flot projekt, som har været under vejs i det sidste halve år.
TV2 Østjylland var på pletten – se indslag på
www.tv2oj.dk/arkiv/2013/11/8?video_
id=41732&autoplay=1
Venlig hilsen
Deltagerne på Forspring, Handi-k@

Skærbæk Fritidscenter er ikke tilgængeligt

V

I ER ET ÆGTEPAR, hvor hustruen sidder i manuel kørestol med motor. Vi tog til Skærbæk
Fritidscenter den 7. – 21.september for at
holde ferie og slappe af. Det blev dog noget anderledes. I huset var der dørtrin, sengene var for lave, og
der var ikke noget handicaptoilet, blot et almindeligt
med et enkelt greb. Vi havde heldigvis fået tildelt
hjemmehjælp, som blev leveret af Tønder kommune.
Hjemmehjælperne sagde med det samme, at her
kan I ikke bo! De hjalp os derefter på forbilledlig vis.
De skaffede en toiletforhøjer med armstøtter samt
en hospitalsseng og lagde slisker ved dørtrinene.
Det hjalp noget, men alle hustruens toiletbesøg
måtte ske for åben dør på grund af pladsmangel, så
vi måtte huske at trække alle gardiner for, så ingen
kunne kigge ind. Der var heller ikke afgang til badeland eller sauna på grund af trapper, og der var
ingen badestole. Skærbæk Feriecenter annoncerer i
Handicap–nyt med at være handicapvenlige. Det er
de ikke. Vi vil gerne fraråde andre kørestolsbrugere
om at tage dertil.
Helle og Knud Rasmussen, Søborg
Handicap-nyt har bedt Skærbæk Firtidscenter om en
kommentar

Skærbæk Fritidscenter er
tilgængeligt
Vi er meget kede af at læse det fremsendte læserbrev om et ophold i et af vore feriehuse. Allerede
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inden opholdet taler vi med kunden i telefon og forklarer, at vi kan fjerne sengene i det ene værelse og skabe
plads til en hospitalsseng. Vi oplyste om målene på
døren ind til badeværelset, og fortalte, at der kun findes
et håndtag. Vi henviste også til ”Godadgang.dk”, hvor
centeret er registreret.
Samtidig stillede vi badeværelset i vores fælleshus
gratis til rådighed, som er handicapindrettet, men det
mente, de ikke var nødvendigt.
Da de ankommer, er der ingen hospitalsseng m.m.
fra hjælpemiddelcentralen, og hjemmehjælpen er heller ikke dukket op. Det skyldes en misforståelse mellem
kunden og hjemmeplejen/hjælpemiddelcentralen. Parret
får først den ønskede hjælp dagen efter, hvilket vi er meget kede af, men det er udenfor vores indflydelse.
I vores svømmehal er der en badestol til handicappede gæster og adgang til svømmehallen og sauna er
uden trapper. Så vi er uforstående overfor, at der står, at
der ikke er adgang.
Efterfølgende har vi indrettet tre af vores nyere feriehuse uden dørtrin, og vi har fået toiletforhøjere og badestole til disse feriehuse. Det skal blot oplyses ved reservationen, at man gerne vil benytte disse hjælpemidler,
så stiller vi dem gratis til rådighed. Vi er selvfølgeligt
meget kede af ægteparret har haft et dårligt ophold hos
os. Vi har løbende besøg af handicappede gæster, fx
for femte år i træk besøg af Landsforeningen for arm og
bendefekte, der har booket 22 huse hos os. Blandt disse
gæster er flere kørestolsbrugere.
Skærbæk Fritidscenter v/ Søren Hansen og Charlotte
(Forkortet af redaktionen)
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DHF PÅ NETTET
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside finder du
på adressen: www.danskhandicapforbund.dk

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

dhf@dhf-net.dk

Landsformand:

susanne@dhf-net.dk

Medlemsservice

dhf@dhf-net.dk

Politisk konsulent:

konsulent@dhf-net.dk

Rådgivning

social@dhf-net.dk

Handicap-nyt:

handicap-nyt@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder:

info@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet:

uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

info@ryk.dk

▼

Amputationskredsen:

ak@dhf-net.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

Assens
Tirsdag den 18. februar: Vinterferie.
Tirsdag den 4. marts kl. 19.00: Årsmøde i Vestfyns
Ferieklub for handicappede og pårørende. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Mulighed for at høre om rejserne
i 2013 samt kommende rejser i 2014. Ferieklubben vil
være vært med kaffe og brød. Tilmelding til Lis Lund, tlf.
64 79 15 19 eller Preben Hansen, tlf. 64 47 24 53.
Alle arrangementerne afholdes på Dærupvej 5, 5620
Glamsbjerg.

Bornholm
Lørdag den 22. marts kl. 12.30 – 16.30 i Sagahuset i
Rønne: Dansk Handicapdag. To retters mad, kaffe, lotteri, musik v/ Thomas Nyboe. Det er tilladt at tage en
gæst med. Tilmelding senest den 19.3.
Lørdag den 26. april kl. 13.30 – 16.30 i Sagahuset i
Rønne. Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efterfølgende bankospil. Medbring en pakke til
værdi af mindst kr. 25. Foreningen er vært med kaffe
og kage. Tilmelding senest den 23. 4.
Tilmeldinger til Lis Schou, tlf. 56 95 41 04/20 41 43 04.

Frederiksberg
Onsdage den 5. marts og 23. april kl. 18:30: Banko.
Onsdag den 19. februar kl. 18.00: Fastelavnsfest. Pris
kr. 200. Tilmelding senest den 12.2.

Onsdag den 19. marts kl. 19.00: Foredrag v/Vibeke
Rask Grøn om Sydsudan.
Onsdag den 26. marts kl. 19.00: Generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Tilmelding til evt. kørsel
senest den 20.3.
Lørdag den 29. marts kl. 12.00: Tur til Cirkus Arena på
Bellahøj. Pris kr. 250 inkl. kørsel. Tilmelding senest den
28. 2.
Onsdag den 9. april kl. 18.00: Påskefrokost. Tilmelding
senest den 2.4.
Tilmeldinger til Connie Dilling-Hansen, tlf. 29 78 67 60.
Hvor andet ikke er nævnt foregår arrangementerne på
Vodroffsvej 8, st. th.

Frederikshavn/Sæby
Torsdage den 20. februar, 6. og 20. marts samt 3. og
16. april: Bankospil
Mandag den 10. februar kl. 19: Generalforsamling
Alle arrangementer i Dagcentret, Ingeborgvej, Frederikshavn.
Tilmeldinger til Jensy, tlf. 20 62 93 00, Kirsten, tlf. 61
38 10 01 eller Niels, tlf. 28 36 57 47.

Frederikssund/Halsnæs
Onsdag den 9. april kl. 18.30 – 22.00: Generalforsamling. Dagsorden iflg. lovene. Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage
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før generalforsamlingen (26. 3.). Betalt kontingent for
2014 forevises. Vi serverer en dejlig middag først. Generalforsamling afholdes kl.19.45. Tilmelding senest
mandag den 31. 3. Dirigent: Hovedkasserer i Dansk
Handicap Forbund Erna Christensen.
Onsdag den 7. maj kl. 18.30 – 22.00: Afslutning på
forårssæsonen. Afdelingen er vært ved tre stk. smørrebrød. Vi får besøg fra Handicaprådet, Danske Handicaporganisationer eller af konsulent Jeppe Kerckhoff fra
hovedkontoret med oplæg om, hvordan det står til rent
politisk. Tilmelding senest mandag den 28. 4. Pris kr.
25. Ikke medlemmer kr. 40. Arrangementerne foregår i
Aktivitetshuset, Multisalen, Jernbanegade 2, Frederiksværk. Ret til ændringer forbeholdes.
Tilmeldinger: Frederiksværk/Hundested: Birgit Jakobsen, mobil 23 95 81 87.
Jægerspris/Frederikssund: Hanne Ulvedal, tlf. 47 72 34 38
mobil 24 83 37 77.
Husk ved tilmeldingen at oplyse, om du har sukkersyge, kørestol eller rollator med. Husk pakke til lotteri.
Der er servering af kaffe/te med brød.

Grenå
Tirsdage den 18. februar kl. 13.30: Håndarbejdsmøde
i Posthaven.
Torsdag den 27. februar: Generalforsamling i Posthaven. Derefter minibanko. Tilmelding senest den 25.2.
Alle tilmeldinger til Karen, tlf. 23 60 33 56.

Himmerland
Mandag den 10. marts kl. 19.00 i Bymidten i Aars:
Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kl. 18.00 spisning for de medlemmer, der møder op.
Tilmelding senest den 1.3. til Bodil Holm, mobil tlf. 50
91 90 05. Afdelingen vil senere være vært for kaffe/ te
og brød.

Holbæk
Lørdag den 15. marts kl. 12.30 - 18.15 i Herlufmaglehallen, Ravnstrupvej 1, i Herlufmagle: Dansk Handicapdag. Pris Kr. 250, kørsel kr. 25. Tilmelding senest den
27.2. (Program se side 32).
Torsdag den 20. marts i Vommevad Forsamlingshus kl. 18.00: Generalforsamling og fælles spisning.
Generalforsamling kl. ca. 19.00. Dagsorden ifølge
vedtægterne, indkomne forslag skal være bestyrelsen
i hænde senest 8 dage før. Kaffe og te. Tilmelding senest den 8.3.
Tilmeldinger til Grete, tlf. 59 43 49 24 eller mail gretesonberg@webspeed.dk eller til Henny, tlf. 23 98 93 09
eller mail hennycamilla@icloud.com.

Horsens
Torsdag den 20. februar: Kaffe og brød.
Torsdag den 6. marts: Generalforsamling. Tilmelding.
Torsdag den 20. marts: Medlemsmøde.
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Husk Dansk Handicapdag den 15. 3. (Program se side 32).
Hvis andet ikke er oplyst foregår arrangementerne kl.
19.00 på Sundtoppen, Langmarksvej 86 i Horsens.

Kolding
Søndag den 23. februar kl. 13.00: Hyggelig eftermiddag i Nicolai Biograf og Cafe, Skolegade 2 A i Kolding.
Vi mødes kl. 13.00 til kaffe. Kl.14.00 vises filmen
Philomena i Multisalen. Bagefter hyggeligt samvær i
caféen med pizza. Drikkevarer for egen regning. Pris.
kr. 50 for medlemmer, kr.100 for hjælpere, som betales
på dagen. Tilmeldingsfrist var den 1.2.
Lørdag den 15. marts kl. 12.30 – 17.30 i Arena Syd,
Idrætsvej 3 i Vamdrup: Dansk Handicapdag i Region
Syddanmark. Eventuel specialkost oplyses ved tilmelding. Pris kr. 195 kr. pr. person, der betales på dagen.
Bindende tilmelding senest den 24. 2. (Program se
side 32).
Torsdag 27. marts kl. 18.00 på KUC: Generalforsamling. Spisning fra klokken 18.00. Kl.19.00 starter generalforsamlingen. Dagsorden i følge vedtægterne.
Tilmeldinger til Birte Rasmussen, tlf. 23 32 72 33,
eller rasmine7@stofanet.dk Hvis du bruger kørestol,
oplys da, om det er en manuel eller en el-stol.

Korsør/Skælskør
Mandag den 24. februar kl. 18.00 - 21.30 i Teglværksparken 50 i Korsør: Fastelavnsaften. Vi spiser stegt
flæsk med persillesovs. Drikkevarer for egen regning.
Kom udklædt. Vi slår katten af tønden. Underholdning
v/ troubadour Hans Larsen. Pris kr. 110. Evt. transport
kr. 60. Tilmelding senest den 16. 2.
Lørdag den 15. marts kl. 12.30 - 18.15: Dansk Handicapdag i Herlufmaglehallen, Ravnstrupvej 1 i Herlufmagle. Pris kr. 250 plus evt. transport. (Program se
side 32). Hvis du vil deltage kontakt Kirsten Rønhoff
Hansen, tlf. 58 19 60 79.
Mandag den 7. april kl. 18.00 - 21.30 i Teglværksparken 50 i Korsør: Generalforsamling. Dagsorden ifølge
vedtægterne. Husk gyldig medlemskvittering for at
kunne stemme på generalforsamlingen. Vi har inviteret
regionsformand Anni Kvisgaard til at deltage. Vi spiser
tre. stk. håndmadder. Mulighed for at købe øl, vin og
vand. Lotteri med mange præmier. Afdelingen sørger
for evt. transport, pris kr. 60. Tilmelding nødvendig
senest den 28. 3. til Kirsten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19
60 79 eller Irene Christensen, tlf. 20 96 27 69.

København
Onsdag den 26. marts kl. 18.30 – 21.30 i Handicapcenter
København, Thoravej 29 i København NV: Generalforsamling. Program: kl. 18.30 – 19.45 generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Kl. 19.45 – 20.15 let
anretning (kræver tilmelding forud). Kl. 20.15 – 21.30
aktuelt handicappolitisk indslag. Afdelingen tilbyder en
let anretning og en øl eller vand. Kan du ikke selv sørge
for transport til og fra generalforsamlingen, sørger af-

delingen for det. Tilmelding til spisning og evt. kørsel
senest den 19.3. Tilmelding til Sven Astrup Knudsen,
tlf. 38 34 06 61, E-mail: sven@kak.dk.

Midtvest
Lørdag den 15. februar kl. 10.00 – 16.00 hos Handicare, Baggeskærvej 48 i Herning: Generalforsamling. Vi
starter kl. 10.00 og ser på handicapbiler og de hjælpemidler, som Handicare kan tilbyde. Dernæst vil en konsulent fra Handicare fortælle om biler og hjælpemidler,
mulighed for at stille spørgsmål. Let frokost. Efter frokost afholder vi generalforsamling.
Sidste tilmelding var den 24.1.
Lørdag den 22. februar kl. 14.00 - 17.00 i DHF Midtvest
lokale på Teglvænget 107 D: Hyggeeftermiddag med sang
og dans. Kaffe og lidt godt til ganen. Pris kr. 50.
Lørdag den 29. marts kl. 10.00 - 17.00: Udflugt til
Aqua Akvarium og dyrepark i Silkeborg, hvor vi skal se
på dyr. Senere en lækker buffet. Busopsamling i Holstebro, Tjørring og Herning. Pris medlemmer kr. 150.
Ikke medlemmer kr. 200. Pris for hjælper kr. 50. Sidste
tilmelding den 12.3.
Torsdag den 10. april kl. 18.30 - ca. 21.00 i DHF Lokalet på Teglvænget 107 D: Påskebanko. Gevinsterne vil
være "påsketing". Plader 15 kr. pr. stk. Amerikansk lotteri. I pausen kaffe og brød kr. 15. Da S-busserne desværre ikke kører efter kl. 17.00 vil foreningen sørge for
bustransport. 20 kr. for en retur billet. Opsamling ved
KC Bytoften 73 kl.17.45. Opsamling ved Banegården kl.
18.15. Giv besked senest dagen før til Kæth, tlf. 48 41
37 04, hvis du skal med foreningsbussen.

Møn
Torsdag den 6. marts kl. 13.00: Generalforsamling ifølge forbundets vedtægter. Forslag skal være formanden
i hænde senest 20. 2.
Lørdag den 15. marts kl. 12.00 – 19.00: Dansk Handicapdag i Herlufmaglehallen. Bindende tilmelding den
19.2. Pris oplyses ved tilmelding.(Program se side 32).
Torsdag den 3. april kl. 13. 00 -16.00: Kreativ dag.
Pris for medlemmer kr. 100. Ikke medlemmer kr. 125.
Torsdag den 24. april kl. 12.00 – 16.30: Møn afdeling

GOD
ADGANG

PÅ DANHOSTELS
I DANMARK

har 40 års jubilæum. Reception. Tilmelding senest den
14. 4.
Arrangementerne foregår i Foreningernes Hus, Rødkildevej 9B i Stege. Tilmeldinger til Jytte, tlf. 40 35 11 02.

Næstved
Onsdag den 19. februar kl. 19.00 – 21.30: Foredrag.
Onsdag den 5. marts kl. 19.00 – 21.30: Banko.
Onsdag den 19. marts kl.19.00 – 21.30: Generalforsamling
Se mere i lokalbladet.
Hvor intet andet er nævnt, foregår arrangementerne
på Engvej 18 i Næstved. Tilmeldinger til Marianne Nielsen, tlf. 55 73 08 69.

Odder
Tirsdag den 18. februar, 4. og 18. marts: Banko.
Fredag den 21. februar kl. 18.00: Cafeaften. God mad og
gevinster. Poul Post fortæller om postvæsenet samt røverhistorier om postverdenen. Tilmelding senest den 18. 2.
Pris kr. 50 for medlemmer. Ikke medlemmer kr. 175.
Lørdag den 15. marts: Dansk Handicapdag. Tilmelding senest den 1.3. Pris kr. 175 pr. person. (Program
se side 32).
Lørdag den 25.marts kl. 19.00: Generalforsamling.
Smørrebrød og forfriskninger. Tilmelding senest den 17.3.
Arrangementer afholdes i Ålykkecentret. Tilmelding og
betaling til Anne, tlf. 86 55 14 76/41 44 09 78.

Odsherred
Onsdag den 26. marts kl. 18.00 - 22.00, Højby Sø, Ellingebjergvej 1, i Højby: Generalforsamling jf. vedtægterne. Indkomne forslag skal være formanden i hænde
senest 8 dage før. Kl. 18.00 serveres en lækker platte.
Drikkevarer for egen regning. Herefter oplæg ved
landsformand Susanne Olsen om BPA, hjælpemidler,
biler, pension, merudgifter, klage og muligheder for
hjælp. Tilmelding senest den 15. 3. til Lena på mail:
lena.nielsen@c.dk eller tlf. 59 65 95 86 eller Peter på
mail ptl@nyka.dk eller tlf. 59 93 12 34.

DER ER GJORT EN EKSTRA INDSATS,
FOR AT GIVE ALLE DE BEDSTE
MULIGHEDER FOR AT FÆRDES PÅ
DANHOSTEL
SE HVEM DER HAR GOD ADGANG HER

/DANHOSTELS-MED-GOD-ADGANG
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Rødovre
Tirsdag den 25. februar kl. 19-22: Bankospil på Ørbygaard.
Torsdag den 20. marts kl. 19: Generalforsamling.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Torsdag den 10. april kl. 19-22: Bankospil på Ørby
gaard.

Silkeborg
Onsdage den 12. og 26. februar kl. 19.30: Bankospil.
Onsdag den 12. marts kl. 19.30: Generalforsamling.
Søndag den 23. marts kl. 12.30: Forårsfest på Sdr.
Ege.
Hvor intet andet er nævnt foregår arrangementerne
på Remstruplund.
Alle tilmeldinger til Birtha, tlf. 86 82 38 53 eller 61 26
54 20.

Skagen
Fredag den 14. februar kl. 18.00 – 22.00: Vi spiser gule ærter, æbleskiver, kaffe, småkager. Underholdning.
Pris kr. 70. Ikke medlemmer pris kr. 150.
Mandage den 10., 17. og 24. februar, 3., 10., 17.,
24. og 31. marts samt 7., 14. og 28. april kl. 14.00 –
16.30: Mandagsklub.
Torsdage 20. februar, 6. og 20. marts samt 3. og 24.
april kl. 19.00 – 22.00: Bankospil.
Tirsdag den 11. marts kl. 19.00 – 22.00: Generalforsamling. Spisning fra kl. 18.00 – 19.00. Vand og øl kan
købes. Tilmelding til spisning senest den 6.3.
Torsdag den 27. marts kl. 19.30 – 23.00: Danseaften.
Pris kr. 70.
Torsdag den 10. april kl. 14.00 – 16.30: Damernes
Butik viser tøjkollektion. Stort udvalg. Kaffe og kage
pris kr. 20.
Tilmelding til alle arrangementer med spisning senest
fem dage før på tlf. 98 44 45 54 eller 24 85 50 28.

Skive/Viborg
Tirsdag den 4. marts kl.19.30: Generalforsamling. kl.
18.00-19.30 fællesspisning. Menu: Biksemad med en
øl/vand. Pris kr. 80 for medlemmer, kr.100 for ikkemedlemmer.
Tilmelding senest 25. 2.
Arrangementerne foregår på aktivitetscentret Odgaardsvej 15 A i Skive, hvor andet ikke er anført. Husk at I
gerne må tage en gæst med!
Tilmeldinger til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31.

Slagelse-Sorø
Mandag den 3. marts kl. 18.00 - 20.30: Generalforsamling.
Lørdag den 15. marts: Dansk Handicapdag i Herlufmaglehallen (Se side 32).
Mandag den 7. april kl. 18.00 - 20.30: Spisning og
Banko.
24 • HANDICAP NYT 1 - 2014

Tilmelding/afmelding til Aase, tlf. 26 21 70 02 eller
Susanne, tlf. 29 33 07 35. Hvis du har glemt at tilmelde
dig, kan du altid prøve at ringe, om der er en ledig
plads. Læs mere udførligt om arrangementerne i medlemsbladet.

Stevns/Fakse
Lørdag den 22. februar kl. 12.30 – 16.00 i Mødestedet
i Bredgade 1 i Hårlev: Fastelavnsfest. Vi slår katten af
tønden. Kom gerne udklædt. Let frokost, fastelavnsboller. Gevinst til den bedst udklædte og kattekongen. Pris
kr. 75. Tilmelding senest den 17.2.
Torsdag den 27. marts kl. 18.30 – 21.00 i kantinen på
Stevnshøj: Generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi starter med at spise smørrebrød. Senere
kaffe og småkager. Spisning og kørsel til generalforsamlingen er gratis. Tilmelding nødvendig og senest
den 24. 3.
Tilmeldinger til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33 (ikke
onsdag) eller Inge–Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17 (helst
efter kl. 16.00) eller mail.ilpstevns@gmail.com.

Sønderborg
Onsdag den 26. februar kl. 19.00 i Multisalen på Dybbølskolen: Grønkålsspisning med tilbehør og en snaps
og en øl/vand. Underholdning. Pris kr. 75 for medlemmer. Andre kr. 100. Tilmelding senest den 19. 2. til benterey@bbsyd.dk.

Vestegnen
Onsdag den 12. februar kl 19.00 i Samlingssalen på
Kærbo: Generalforsamling. Kaffe og småkager. Dagsorden iflg. vedtægterne. Tilmelding senest 24. 1.
Onsdag den 5. marts kl. 18.30 – 22.00 i Samlingssalen
på Kærbo: Forårsbanko. Kaffe og brød kr. 30. Pladepris kr.
12. Tre plader kr. 30. Tilmelding senest den 27.2.
Tilmeldinger til Axel, tlf. 23 84 01 49 mellem kl.
18.00 – 20.00.

Vordingborg
Mandage den. 10. og 17. februar, 3., 10., 17., 24. og
31. marts samt 7. og 14. april kl. 18.45: Bankospil.
Mandag den 24. februar kl. 18.00: Generalforsamling.
Dagsorden ifølge love og vedtægter. Forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 10. 2. Der serveres et
lille traktement, derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding senest den 17.2. tlf. 55 76 72 92.
Lørdag den 15. marts kl. 12.30 -18.15 i Herlufmagle
Hallen, Ravnstrupvej 1, i Herlufmagle: Dansk Handicapdag. Pris kr. 250 pr. deltager. Alle er velkomne. Drikkevarer for egen regning. Tur til Herlufmagle Hallen fra
Hollænderhaven betales af Vordingborg afdeling. Bus
fra Hollænderhaven i Vordingborg kl. 11.15. Retur fra
Herlufmagle Hallen kl. 18.15. Bindende tilmelding senest den 1.3. tlf. 55 76 72 92. (Program se side 32).

Sportshotel for alle!

Fuerteventura

Hold ferie med unik og smuk udsigt over bjergene i Sestiere,Torino. Bo på et dejligt
hotel hvor der er alle muligheder for at tage på aktiv rejse uden begrænsninger.

Italien
Tag til Furteventura og udforsk øen og den
unikke natur på bla. cykel, gåture eller nyd
nogen af de mange faciliteter og slap af på
et lækkert hotel med udsigt til en dejlig
sandstrand.

1 uge fra 4.895,Inkl. - ½ pension & fly

Start dagen med den smukke
solopgang over bjergene, nyd det ude
aktivt i sneén på ski eller i sommeren
sæsonnen med evt. tennis, cykel, golf
eller Down-hill på Buggy Bikes og
meget mere. Her er der tænkt på
alle og der tilbydes assistance samt
udstyr til alle.

Mallorca

i uge fra 2.295,Kør selv ferie inkl. morgenmad
Tag til varmen på et rigtigt lækkert og behagelig hotel i området, Palma
Nova, kun 150m. fra en lækker hvid sandstrand. Et ferieophold hvor der
er mulighed for afslapning og hygge eller at få rørt sig med forskellige
aktiviteter hotellet byder på.

1 uge fra 5.895,Inkl - All Inclusive & fly

Kontakt os for info og
et uforpligtende tilbud på:

info@sustravel.dk
tlf.: +45 70 20 20 29

- det hele handler om dig og din BPA!

Har du BPA?
LOBPA hjælper fra
Gedser til Skagen

Deltag i Danmarks største demokratiske medlemsorganisation for borgere med BPA - vi tilbyder netværk tæt på dig.
LOBPA varetager gerne dit arbejdsgiveransvar og på non profit basis.

Bliv medlem eller hør mere om LOBPA på www.lobpa.dk eller telefon 7012 3012

DET SKER I DHF

DANSK HANDICAP FORBUNDS SPECIALKREDSE
Dansk Handicap Forbund har fire specialkredse, der
hver især varetager specielle interesser blandt medlemmer af Dansk Handicap Forbund. De fire kredse er:

Magnolia
- Danmarks smukkeste plejeseng

RYK – RYGMARVSSKADEDE I DANMARK er en specialkreds af og for mennesker med rygmarvsskade, deres
pårørende og alle andre interesserede.
Som medlem får du bl.a.
- RYK! magasin 4 gange årligt
- medlemsrabat på RYKs mange arrangementer
- indflydelse på RYKs sundhedspolitiske arbejde
Læs mere på ryk.dk eller kontakt formand Lotte Tobiasen, tlf. 86 29 40 70, e-mail: info@ryk.dk

I UNGDOMSKREDSEN møder du andre unge med et
handicap og med samme udfordringer i hverdagen.
Gennem kurser og lokale aktiviteter dannes stærke
netværk og venskaber. Ungdomskredsen er for alle
medlemmer mellem 14 – 35 år.
Vores aktiviteter er både lokale og landsdækkende
og består fx hyggelige cafeaftener og weekendkurser.
Du kan selv få indflydelse på UKs aktiviteter, og har
du gode ideer, eller kunne du tænke dig at være med
til at planlægge aktiviteter, så kontakt os meget gerne.
Som medlem modtager du NUTIDENS UNGE – landets eneste magasin for unge med et handicap.
Læs mere på hjemmesiden www.ungdomskredsen.dk
og på facebook www.facebook.com/ungdomskredsen

FORÆLDREKREDSEN samler forældre, der har børn
med handicap, og har til formål at skabe kontakt mellem ligestillede forældre og børn og sikre rettigheder
for børn med handicap.
Som medlem modtager du medlemsbladet Forældrekredsen fire gange om året.

AMPUTATIONSKREDSEN er en specialkreds for mennesker, som mangler en del af bevægeapparatet enten fra fødsel eller fra amputation, deres pårørende
og behandlere.
Vi giver medlemmerne mulighed for at mødes og
træffe ligesindede bl.a. på medlemsweekender, hvor
vi får viden og udveksler ideer.

Kampagn
epris

19.990.Spar 30%

● Magnolia forener komfort
med smukt design.
● Prisbelønnet plejeseng,
som kan indstilles helt
efter dine behov.

Prøv Magnolia sengen
i 14 dage
- du vil ikke fortryde!
Se mere på
www.comfortdesign.dk

COMFORT DESIGN® - møbler i bevægelse

Jylland: Storegade 44 · 6640 Lunderskov · Telefon: 7552 0151
Fyn: 7soveren · Middelfartvej 114 · 5200 Odense · Telefon: 6616 7499
Sjælland: SeniorShop.dk · Søborg Hovedgade 44 · 2860 Søborg · Telefon: 3943 0550
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REJSER

ANNONCER
AMSTERDAM, HOLLAND
27. april – 2. maj

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald.

Næstved afdeling arrangerer ferierejse med liftbus til

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

Amsterdam. Ophold på Hotel De Rijper Eilanden med

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

halvpension. Udflugter og sejltur.

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

Pris kr. 5.975. Eneværelsestillæg kr. 800. Tilmelding til
Tonny Ploug tlf. 55 44 21 51 eller 20 42 66 68 eller mail

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge

tonny.ploug@gmail.com.

(i depot - 500 kr. ved afhentning). El
sidespejle. El-p-skive. Fjernbetjent bagklap. Dinitrol behandlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig

KRETA
7. – 14. juni

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

Thisted afdeling arrangerer ferierejse til Kreta med

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund

ophold på hotel "Panorama" (5*), med all inklusive.
Pris fra Ålborg: kr. 5.990. Tilmelding og nærmere oplys-

31 st. tv. 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 70 63, mobil
40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.

ninger kontakt Ib Bergh-Hansen, tlf. 97 99 51 41,
e-mail Bergh@os.dk. Tilmelding og samtidig indbetaling

RABATORDNINGER:

af depositum kr. 1.500 senest den 13. 2.

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

RUSTBEHANLING TIL BILEN
NYHED

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til
Slukefter Kro i Vojens.
Pris kr. 4.475 kr. inkl. alle udflugter, men ikke evt. entre
billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværelse kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage.
Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten
Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79 senest den 1.5.

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver
Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og
fortalte, at han fik ideen ved at kigge på arbejdet i nabovirksomheden, der indretter handicapbiler.
Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys
dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres
med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.
mercasol-antirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på
tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.

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

Focus People, Algade 67, 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf.: 22 333 112 I www.focus-people.dk

56722_FP_ann.indd 1
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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 ekspertise 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.

D E N U V I L D I G E KO N S U L E N TO R D N I N G PÅ
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)
Postboks 284
Banegårdspladsen 2, 2.
6000 Kolding
Tlf.: 76 30 19 30
Fax: 75 54 26 69
E-mail: mail@dukh.dk
Hjemmeside: www.dukh.dk
DUKH informerer og rådgiver borgere og myndigheder.
DUKH’s målgruppe er personer med handicap, pårørende
og handicaporganisationer.

F LY T T E R D U , E L L E R E R D U F LY T T E T ?

RÅDGIVNING

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 Post Danmark.

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp.

INDMELDINGSKORT

Kontingent 2014
Enlige
Ægtepar/
Samboende

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

306 kr.
460 kr.

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER
Navn:
Adresse:
Postnr./By
Fødselsdato: (dag)

(måned)

(år)

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

	Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:
Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)
RYK (rygmarvsskadede)
	
Amputationskredsen
				
(underskrift af det nye medlem)

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@dhf-net.dk.

Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup

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

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

Dansk Handicap Forbund
+ + + 11744 + + +
0893 Sjælland USF B

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE.
vi kan hjælpe!

”Hos Handicaphjælpen ApS sætter vi en ære i at sammensætte teams som
opfylder brugerens ønsker, krav og forventninger til at få dagligdagen til at
fungere optimalt.
Vi kan tilbyde fuld administration af din BPA (hjælperordningen), hvilket vil
sige ansættelse af hjælpere, planlægning af vagter, oplæring ved ansættelse
af nye hjælpere, vikardækning ved sygdom og ferie og lønadministration.

Handicap hjælpen 1/1

Hos Handicaphjælpen ApS ved vi, at når du som bruger skal
have hjælpere til at arbejde for dig i dit eget hjem, betyder
det store ændringer i din hverdag og dit liv. Derfor
er det vigtigt, at vi har et tæt samarbejde, så vi ud
fra dine behov og ønsker kan finde hjælpere,
som svarer til dine krav og forventninger.”
Hos Handicaphjælpen er vi parate til at
hjælpe dig som bruger uanset hvilke
handicap du har.
Husk du er altid velkommen til at ringe og
helt uforpligtende høre nærmere om
hvad vi kan tilbyde.

Handicaphjælpen ApS • Havnevej 1, st. tv. • 4000 Roskilde • cvr.nr.: 29 81 97 26
tlf.: 29 39 78 98 • www.handicaphjaelpen.dk • email: info@handicaphjaelpen.dk
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ULANDSARBEJDE

Peter Marx
Af Bengt Sigvardsson, fotos: JesperAfKlemedsson

SKARPE
til landsformanden - om
Dansk Handicap Forbunds
ulandsarbejde

HVORFOR LAVER DHF
ULANDSARBEJDE?
”Først og fremmest fordi nogle
engagerede medlemmer tog initiativ til det i sin tid. DHF er en
græsrodsorganisation, og vi har
plads til, at medlemmerne tager
initiativer. Det er godt, at alting
ikke besluttes af en formand eller en bestyrelse.
En anden ting er, at vi overordnet
arbejder for at integrere mennesker med handicap i det danske
samfund. Så når den danske stat
har besluttet at lave ulandsarbejde, så skal der selvfølgelig også
være ulandsarbejde for mennesker med handicap. Vi er med
overalt. Desuden synes jeg, vi er
forpligtede. Hvis ikke vi skulle
kunne solidarisere os med nogle,
der står med de samme udfordringer som os selv, hvem skulle så?”

4
2

HVAD KAN DHF FÅ UD AF DET?
”Overordnet set får forbundet
en mulighed for at orientere sig
udadtil på handicapområdet. Se
hvordan man arbejder handicappolitisk i andre lande og klarer sig
under andre forhold. Selv om vore partnere arbejder under
andre omstændigheder, arbejder de med de samme temaer
som DHF. Jeg tænker her på stigmatisering, arbejdsmiljø,
tilgængelighed osv. Det kan give gode ideer og inspiration,
og jeg mener også, det er sundt at få sat et spejl op foran
sig en gang imellem. ”
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HVORDAN BIDRAGER ULANDSSEKRETARIATET TIL DHF’S
DAGLIGE ARBEJDE?
”DHF’s ulandssekretariat arbejder med at udvikle organisationer. De bruger redskaber, som
DHF også kan gøre brug af, for
eksempel at dokumentere resultater.
Det er en vigtig del af en moderne
organisations arbejde. Tillige deltager
ulandssekretariatet jo også i det daglige arbejde, bidrager, når vi har kongres eller er på Rehab-messe, skriver
artikler om ulandsarbejdet i næsten
hvert nummer af Handicap-Nyt og har
til tider også aktiviteter i lokalafdelingerne.”

HVAD BETYDER ULANDSARBEJDET FOR
DHF'S ANSEELSE?
”Når jeg er ude, fortæller jeg ofte om vores ulandsarbejde, og det overrasker altid
folk positivt, at DHF har det som en del af
sit virke. De fleste forventer, at vi har nok
i vores egne udfordringer.
Ulandsarbejdet signalerer overskud og
vilje til at hjælpe andre, og at vi ikke kun
sidder og piller i vores egen handicapnavle. Det er noget, vi kan bruge til at brande
os på, og noget vi kan være stolte af.”

HVORFOR GIVER DEN DANSKE STAT STØTTE
TIL, AT DHF LAVER UDVIKLINGSARBEJDE?
”DANIDA er enige med os i, at vi er de bedste
til at støtte handicaporganisationer i ulande.
Derfor beder de os om det. De mener også,
at det skaber et ejerskab i den danske befolkning, at det for eksempel er en medlemsorganisation som DHF, der laver ulandsarbejde, i
stedet for at kun Udenrigsministeriet gør det
hele. Derfor er det vigtigt, at vi oplyser DHF’s
medlemmer om vores ulandsarbejde og inddrager medlemmerne i frivilligt arbejde.”

HVAD KOSTER ULANDSARBEJDET?
”For Dansk Handicap Forbund er det udgiftsneutralt. Vi
bidrager ikke økonomisk og tjener heller ikke på det. Vi
gør som i øvrigt alle andre danske organisationer, søger
penge hos DANIDA. Til gengæld bidrager vi blandt andet
med frivillig arbejdskraft fra forbundets medlemmer.”

5
6

8

7

HVORFOR SKAL EN HANDICAPORGANISATION
STØTTE ANDRE HANDICAPORGANISATIONER?
”For det første har DHF
gjort sig rigtig mange erfaringer gennem de 88
år, vi har eksisteret - om
hvordan man arbejder handicappolitisk, og
hvordan man organiserer sig i et forbund af
vores størrelse. De organisationer, vi samarbejder med, ligner os ret meget i størrelse og har som sagt mange af de samme
udfordringer.

KAN MAN BRUGE DHF’S VÆRDIER I
ET ULAND?
”Vi har også skullet lære at lave
ulandsarbejde. Vores tilgang har hele
tiden været, at vi skulle lære det sammen med vores partnere. Så vi har
haft respekt for de lande og kulturer,
vi har mødt. Men jeg mener godt, vi
kan være stolte af danske traditioner
omkring demokrati og foreningsliv.
At man står stærkere sammen og er
lydhøre overfor medlemmerne. En
forståelse for, at flere erfaringer kan
give endnu bedre løsninger. Vi har
dyrket den åbenhed meget i DHF.”

9 10

HVORDAN SIKRER DHF SIG MOD KORRUPTION?
”Man hører altid om skandalerne og ikke
så meget om de gode resultater. I DHF har
vi altid haft en absolut nul-tolerance i forhold til snyd og bliver faktisk opfattet som lidt
barske at arbejde sammen med. Det er ikke kun,
fordi snyd koster penge, det er også fordi, man
ikke kan udvikle en organisation, der er korrupt.
Hvem gider betale kontingent, hvis formanden
løber med 10%?”

HVORNÅR BLIVER
ORGANISATIONERNE
I STAND TIL AT KLARE
SIG SELV?
”Overordnet set får forbundet en mulighed for
at orientere sig udadtil
på handicapområdet. Se hvordan man arbejder handicappolitisk i andre lande og klarer sig under andre forhold. Selv
om vore partnere arbejder under andre omstændigheder,
arbejder de med de samme temaer som DHF. Jeg tænker
her på stigmatisering, arbejdsmiljø, tilgængelighed osv. Det
kan give gode ideer og inspiration, og jeg mener også, det
er sundt at få sat et spejl op foran sig en gang imellem. ”
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DANSK HANDICAPDAG 2014

Af Solveig Skovgaard Andersen

DANSK HANDICAPDAG
LØRDAG DEN 15. MARTS marts inviterer regionerne i Dansk Handicap Forbund medlemmerne til fejring af Dansk Handicapdag - både for at sætte fokus på forholdene for mennesker med handicap og for at samles i et festligt fælleskab med god mad, godt samvær, taler
og underholdning
Vi er på vej mod foråret, når Dansk Handicapdag afholdes den tredje lørdag i marts, og man vil forhåbentligt
kunne se og høre forårsbebuderne i naturen. Også på
handicapområdet kunne man ønske sig lidt tøbrud efter de seneste års hårde udtalelser om mennesker med
handicap, store reformer, og det, som kommunerne kalder ’økonomisk tilpasning’.
Men skal der blæse mildere vinde, skal befolkningen
være med. Derfor hedder temaet for årets taler ved
arrangementerne ”Tilbage på sporet - Et liv med lige
muligheder kræver støtte fra hele befolkningen – Hvor
blev den af?”
Store dele af befolkningen opfatter handicapområdet

som et ’problembarn’ og Dansk Handicap Forbund får
mange tilbagemeldinger, som tyder på, at der hersker
en del myter om, at mennesker med handicap får i
pose og sæk. De myter stemmer bare ikke overens
med virkeligheden. Derfor er der massivt behov for
en holdningsændring, for uden den brede befolknings støtte bliver det en næsten uoverstigelig udfordring at opnå et liv med lige
muligheder.
Se nærmere om tid,
sted og program for
arrangementerne
nedenfor.

Dato: Lørdag den 15. marts kl. 11.30 - 17.30
Sted: Folkedansehuset Bornholmsvej 8, Herning.
Hovedtaler: Næstformand John Sørensen.
Gæstetalere: Dorte Laustsen, tidligere
rådmand i Århus taler om ”Livet før og
efter ulykken.”.
Program: Frokost, kaffe, taler, musik og
en svingom ved Christian på harmonika.
Pris: 190 kr.
Tilmelding: Senest 1. 3. til Kæth Nielsen,
tlf. 23 48 72 02, Jeanette, tlf. 61 67 09 93
John Sørensen.
eller på mail dhf.midtvest@gmail.com.

Foto: Jens Hasse.

REGION MIDTJYLLAND

Dato: Lørdag den 15. marts kl. 12.30 – 17.30.
Sted: Arena Syd, Idrætsvej 3, Vamdrup.
Hovedtaler: Landsformand Susanne Olsen.
Gæstetaler: Borgmester Jørn Petersen, Kolding Kommune.
Program: Faneindmarch, festtaler, festmiddag, kaffe/te,
natmad, lotteri, musik.
Pris: 230 kr. (Evt. specialkost oplyses ved tilmelding).
Tilmelding: Bindende tilmelding til din egen
lokalafdeling senest 28. 2. (Ret til ændringer forbeholdes).
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Susanne Olsen.

Foto: Jens Hasse.

REGION SYDDANMARK

FORÆLDREKREDSEN

Dato: Lørdag den 22. marts kl. 12.30 til 16.30.
Sted: Sagahuset, Rønne.
Hovedtaler: Medlem af forretningsudvalg Anni
Kvisgaard.
Gæstetaler: En repræsentant for det nye socialudvalg.
Program: Taler, to-retters middag, kaffe,
lotteri, underholdning og musik ved
Anni Kvisgaard.
Thomas Nyboe.
Pris: 110 kr. Det er tilladt at tage en gæst med.
Tilmelding: Senest den 19.3.
kl. 13.00 til Lis Schou tlf. 56 95 41 04/20 41 43 04.

Foto: Solveig Andersen.

REGION HOVEDSTADEN, BORNHOLM

Dato: Lørdag den 15. marts kl. 12.30 – 18.00.
Sted: Herlufmaglehallen, Ravnstrupvej 1, Herlufmagle.
Velkomst: Anni Kvisgaard, regionsrepræsentant.
Toastmaster: Tonny Ploug.
Hovedtaler: : Hovedkasserer Erna Christensen.
Program: Faneindmarch, middag, taler, kaffebord, natmad,
underholdning, lotteri og dans.
Musik: Johnny ”Spillemand”Hansen.
Erna Christensen.
Pris: 250 kr. ekskl. drikkevarer.
Tilmelding: Bindende tilmelding til lokalafdelingerne. Spørg i
afdelingen om tilmeldingsfrist.
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Foto: Jens Hasse.

REGION SJÆLLAND

TILGÆNGELIGHED

Kristian Pallesen
Kim
Jørgensen
Af BengtAfSigvardsson,
fotos: Foto
Jesper
Klemedsson

Det nytter

at råbe op
Tilgængelighed er virkelig kommet på dagsordenen – også
i Sønderborg, hvor den lokale formand for Dansk Handicap
Forbund, Bente Rey, glæder sig over en ny virkelighed

D

E FÆRRESTE UNGE mødre
med barnevogn tænker
på Bente Rey i Sønderborg, når de handler ind
i det nye indkøbscenter i byen. Men
det har de faktisk grund til. For takket være den lokale formand for
Dansk Handicap Forbund er det lykkedes, at få elevatorerne i centret
bygget så store, at ikke kun en kørestol med motor har plads. Barnevognene kommer også lettere rundt!
”Takket være et fantastisk godt
samarbejde med bygherren allerede
fra start, fik vi forlænget elevatorerne med 20 centimeter, som gør
hele forskellen,” fortæller Bente
Rey. Hun er begejstret for det nye
indkøbscenter Borgen, der har 50
forretninger.
”De seneste ti år har jeg været
nødt til at køre til Kolding, når jeg
selv ville handle ind. Det er en køretur på knap 200 km, som jeg nu
slipper for, og jeg nyder helt utroligt, at jeg nu også spontant kan beslutte at handle ind, når jeg alligevel
er i Sønderborg,” siger Bente Rey,
som bor i ’forstaden’ Høruphav syv
kilometer uden for byen.

Et stærkt tillidsforhold

Rampen er både bred
og ikke for stejl, er
Bente Rey og hendes
personlige hjælper
gennem fem år, Tina
Mattsen, enige om.
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Den største glæde føler Bente Rey
dog i det skifte, der er sket i samarbejdet med Sønderborg Kommune.
”Generelt har vi ikke kommunerne
med os i Danmark, men Sønderborg
fortjener stor ros for nu at sætte
tingene i det rette perspektiv. Vi
havde nogle uheldige episoder, da
vi drøftede nye ansættelsesforhold
for personlige hjælpere. Det har vi

nu lagt bag os, og den kamp blev
et vendepunkt. Vi har nemlig siden
fået opbygget et tillidsforhold så
stærkt, at hvis der skal føres kampe,
så fører vi dem sammen. Jeg synes
godt, man kan sige, at samarbejdet
i Sønderborg er et mønstersamarbejde og et eksempel på, at vi kan
nå rigtig langt med tilgængelighed,
når vi vedholdende og troværdigt
peger på løsninger. Kommunen har
nu indført i sagsbehandlingen, at
de handicapmæssige konsekvenser
skal beskrives – før man sætter
et projekt i gang.” Også embedsfolkene i teknisk forvaltning er
opmærksomme og bruger DHF som
rådgivere,” fortæller Bente Rey.
Dog ’glemte’ kommunen en elevator, da en gammel skole i Egernsund blev omdannet til medbor-

TRANSPORT

gerhus, men Bente Rey oplever det
som en undtagelse.
”Der er rådet bod på det, for
byrådet har besluttet, at elevatoren skal eftermonteres. Det blev
desværre dyrere end nødvendigt,”
konstaterer hun.

Sundhedshuset – det gode
eksempel
Det nyeste og tydeligste eksempel
på kommunal vilje oplever Bente
Rey i kommunens sundhedshus,
hvor parkerings-forholdene er gjort
handicapegnede, adgangsforholdene er ændret inde og ude og
toiletter er bygget om, ’nærmest så
de har størrelse som en hel balsal’,
som Bente Rey udtrykker det.
”Ramperne er ikke for stejle og
så brede, så man ikke skal være

bange for at falde ved siden af,
og dørene åbner automatisk. Jeg
oplever det som et bevis på, at det
nytter noget at være aktive. Vi skal
blot huske ikke at være urimelige
i vores krav. Jeg glæder mig også
over, at kommunen og vi har en
fælles oplevelse af, at tilgængeligheden ikke alene er for en lille
gruppe mennesker med handicap
men tjener almenvellet, så også
ældre i almindelighed kan komme
frem, og så forældre med barnevogn oplever, der er plads til dem,”
understreger Bente Rey.
Hun skal dog ved lejlighed huske
at spørge til, hvordan det går med
også at få udstyret sundhedshuset
med ledelinjer til svagtseende og
teleslyngeudstyr til folk med nedsat
hørelse. ■

Af Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer

Rejsekort-handicap er en overset mulighed
Rejsekortet fra DSB er også en mulighed for mennesker
med handicap. Har man et ledsagerkort udstedt af Danske
Handicaporganisationers Brugerservice kan man købe et
rejsekort og stadig opnå de rabatter, som ledsagerkortet
giver ret til. Men nemt skal det ikke være – derfor denne
”brugsanvisning” – for mens andre kan bestille rejsekortet
elektronisk, er det ikke muligt for personer med handicap
med ledsagerkort. I stedet må man bestille et skema, som
skal udfyldes og sendes ind. Du kan hente det i et salgssted
eller ved at ringe til Rejsekort Kundecenter på 70 11 33
33. Læs mere på www.rejsekort.dk/koeb-rejsekort/handicap.aspx.
Når du modtager rejsekortet, vil det være naturligt og
nemt at lave en aftale på nettet om, at rejsekortet automatisk tankes op til et bestemt beløb, så du ikke behøver at
tænke på det fra gang til gang.
Rejsekortet for mennesker med handicap vil naturligvis
give den samme pris som henholdsvis ledsagebillet eller
klippekort. Når du rejser alene, betaler du det samme, som
en billet til et barn, og hvis du har en ledsager med, koster
denne også det samme som en billet til et barn.

Standeren er svær
Det er ikke helt nemt at finde ud af, hvordan man betjener
den stander, der skal registrere rejsekortet og ledsageren.

Registreringen kan kun finde sted på en stander med mulighed for ”tillæg”, og når man foretager registreringen, gælder det om at holde tungen lige i munden. Det skal ikke
gøres, som man logisk ville tro.
Først trykker man på ”tillæg”. Dernæst ”kører” man kortet
forbi den blå cirkel. Så er det tid til at ” bladre til højre ” på
knappen med pilen - hen til ”barn”. Dernæst trykkes på ”+”
for at registrere en ekstra person, som et barn (ledsageren
er et barn uanset alder). Nu skal kortet køres igen, og endelig kan rejsen begynde med korrekt billet.
Denne procedure skal gentages, hver gang man skifter
transportmiddel. Og når rejsen er slut, skal man endelig
huske at ”køre kortet ” for at tjekke ud - ellers koster det
bødekassen.
God rejse. ■
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TILGÆNGELIGHED I GAMLE HUSE

Af Bentefotos:
Rødsgaard
Altan.dk
Af Bengt Sigvardsson,
JesperFoto
Klemedsson

Elevator gør
gamle ejendomme
tilgængelige
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Mange vil gerne blive
boende i deres lejlighed,
men hvis man bliver
bevægelseshæmmet er
det svært. Elevatorer kan
gøre en forskel for nogle
gangbesværede og ældre

D

E FLESTE STØRRE byer i
Danmark har etageejendomme bygget i slutningen af 1800 tallet. Endnu
flere har huse fra 1900 tallet. Et
kendetegn ved flertallet af etageejendommene er, at der er trapper.
Typisk en hovedtrappe og en køkkentrappe.
I det nuværende bygningsreglement skal der installeres elevatorer
i nye bygninger med over tre etager,
en evt. kælder skal ikke regnes med,
men sådan var bygningsreglementet ikke i de forrige århundreder.
I dag flytter mange mennesker
ind i en lejlighed og er glade og
tilfredse, men når de bliver ældre
og måske bevægelseshæmmede,
er det ikke sagen at bo med mange
trapper.

Firma satser på elevatorer
Firmaet Altan.dk, som har monteret
mængder af altaner på ejendomme
i København, har som et nyt forretningsområde kastet sig over
etablering af elevatorer i den ældre
bygningsmasse. Det nye firma hedder alevator.dk.
Firmaet undersøgte via et analyseinstitut behovet for elevatorer. Det
er stort. Analyseinstituttet talte med
1518 personer, som bor i andelslejligheder, ejerlejligheder og lejeboliger. 77 % af de adspurgte har ikke

elevator, og de vurderer alle, at de
ikke vil kunne blive boende, hvis de
blev gangbesværede. 30 % svarer,
at de har oplevet ikke at kunne få
besøg af gangbesværede.
Undersøgelsen viser også, at
mange godt kan lide at bo på de
øverste etager, fordi det giver mere
lys og luft, og beboerne føler sig
mere trygge, end de der bor i stuelejligheder. De mest tilfredse beboere findes i ejendomme, som har
elevatorer, selv om de, der kan gå,
ikke holder op med at bruge trappen. Til gengæld letter elevatoren
indkøb med tunge poser, transport
af småbørn, klapvogne osv. Og de,
der bruger rollator eller har andet
gangbesvær, kan blive boende og
slipper for besværet med at finde
en ny lejlighed.

Henvendelser til
beboerforeninger
Firmaet er så gået i gang med at
henvende sig til andels– og ejerforeninger med forslag om at etablere
elevator. Men det er ikke let - dels
er det en stor investering, dels skal
alle i ejendommen være enige om
investeringen. De, der bor i stueetagen, har sommetider lidt svært ved
at se fornuften i elevatorer. I nogle
ejendomme er det problem løst ved
at etablere en fælles tagterrasse
eller en gårdrenovering samtidigt

med elevatoren, som også beboerne i stueetagen får glæde af.
Systemchef Nils Frederiksen fra
alevator.dk siger: ”Lovgivningen åbnede i 1998 op for, at der kan etableres minielevatorer i den ældre
bygningsmasse. De vil i nogle tilfælde være for små til elkørestole,
for målene på en køkkentrappe kan
begrænse, hvad der kan lade sig
gøre. Vi rådgiver altid til, at skabe
elevatorer så store som mulige.
Nogle gange kan elevatorerne etableres i trappeløbet på hovedtrappen, hvis der er plads. Andre gange
kan elevatoren laves i en køkkentrappe, der sløjfes mod at hovedtrappen brandsikres, og endelig kan
der bygges et udvendigt tårn, som
elevatoren kan køre i. I sidstnævnte
tilfælde er der færre begrænsninger”, siger Nils Frederiksen.

Elevatorkrav og lovgivning
Firmaet køber sine elevatorer hos
elevatorproducenter som fx Kone
og Otis og Hydro-con, som har
nogle langsomt kørende elevatorer.
”De sidstnævnte er billigst, for man
kan spare nogle m2. Kort sagt - jo
mere fart en elevator har, jo dyrere
og mere pladskrævende bliver den,
fordi der skal være adskillige meter
til sikkerhedsgrupper både under
og over elevatoren”, fortæller Nils
Frederiksen. ■

Læs mere om løsninger fra firmaet alevator.dk på www.alevator.dk.
Læs mere om størrelser på elevatorer på Statens Byggeforskningsinstituts
hjemmeside www.sbi.dk/tilgaengelighed/tjeklister/elevatorer.
Grundejernes Investeringsfond har på deres hjemmeside publikationer om
minielevatorer www.ejendomsviden.dk/publikationer/ - du finder den under
vejledninger og bygningsdele.
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Privatfoto.

SEKSUALITET

Lene Alexander er sexolog, seksualvejleder og parterapeut.
Underviser på specialskoler og institutioner og holder foredrag og kurser. Er mor til to børn, et af dem har et handicap.
Læs mere på www.lenealexander.dk. Privatfoto.
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Af Solveig Skovgaard Andersen

SÆT
SEKSUALITET PÅ

DAGSORDENEN
Børn og unge med handicap er også seksuelle væsener, men de bliver svigtet, fordi vi ikke
tør anerkende det og komme dem i møde, siger sexolog Lene Alexander

L

ENE ALEXANDER ER sexolog
og mor til Rasmus på 10 år,
der har et handicap. Hun vil
gøre op med tabuet omkring
seksualitet i forhold til børn og unge
med handicap. ”En sund seksualitet
er afgørende for vores liv som hele
mennesker – det gælder også mennesker med handicap,” siger hun, ”og
mens ’normale børn’ langt hen ad
vejen selv kan klare udviklingen – fx
udforske sig selv og hinanden - skal
børn med handicap have hjælp og
støtte. Det får de alt for ofte ikke.”
Lene Alexander anvender en bred
definition på seksualitet, der læner
sig op ad WHO’s definition af seksuel sundhed, og som indeholder
fx kærlighed, nærvær, respekt, krop,
grænser, følelser, berøring. Ting som
er nødvendige for en sund følelsesmæssig udvikling og en accept af
egen krop. ”Sex er vores livsglæde,
vores livsnerve, al vores energi og
livslyst stammer derfra,” siger hun.

Vi svigter børnene
Lene Alexander synes, vi svigter børnene, hvis vi ikke anerkender deres
seksuelle udvikling. ”Vi tænker ikke,
at børn med handicap har seksualitet

– vi kan ikke rumme det, eller vil ikke
se det.”
Selv overvejer hun hele tiden, hvordan hun kan hjælpe sin søn Rasmus.
”Det er ofte små ting. Når han er i bad,
giver jeg ham fx en vaskeklud i hånden og siger, han selv skal vaske sig,
så han får kontakt til kroppen, jeg roser hans krop og prøver at styrke hans
selvbillede, og jeg giver ham alenetid
– forsvarligt selvfølgeligt - i badet med
bruseren og i sengen uden ble, så han
kan opdage sig selv, som andre børn
gør. Hvis ikke vi hjælper vores børn
til at få accept af deres krop, så får de
ikke et sundt forhold til sig selv og
deres krop.”

Tidsånden er med til at gøre det
vanskeligt, mener hun. ”Lige nu er
der en forskrækkelse over nøgenhed
og en angst for pædofili, så det er
svært og meget tabuiseret at tale om
seksualitet. Jeg har hørt om børneinstitutioner, hvor pædagogerne for
at gardere sig er to om at skifte et
barn, og andre hvor børnene ikke må
smide tøjet, når det er meget varmt.
I svømmehallen må drenge ikke
komme med deres mødre i damernes
omklædningsrum, når de er fyldt syv.
Det betyder fx, at jeg ikke kan tage
Rasmus med. Det er helt hen i vejret
- hvad er man bange for?”

En sund nysgerrighed

Lene Alexander er ikke ude efter at
kritisere og dømme nogle bestemte
grupper – ”for hvis vi var mere bevidste om seksualitetens betydning,
ville vi jo gøre det anderledes.” Den
manglende bevidsthed og lyst til at
forholde sig til sund seksuel udvikling, møder hun alle steder blandt
forældre, personale på institutionerne,
lærerne på skolerne mv.
”Det skal være legalt at tale om
seksualitet, det er det ikke de fleste
steder. Personalet er selvfølgelig

Lene Alexander synes, det er godt,
at børn er nysgerrige, også over for
egne og andres kroppe. Den naturlige
nysgerrighed forveksles bare alt for
ofte med voksenseksualitet, og så
bliver voksne forskrækkede. ”Når børn
stiller spørgsmål, når de kigger osv.
skyldes det jo nysgerrighed, og hvis
man kommer børnene i møde og giver
dem et ordentligt svar, tager de det til
efterretning og går videre med noget
andet.”

Støt seksualiteten
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SEKSUALITET

Af Solveig Skovgaard Andersen

WHO’S DEFINITION AF SEKSUEL SUNDHED
"Seksualitet er en naturlig del af menneskets udvikling gennem alle livets
faser og inddrager både fysiske, psykologiske og sociale komponenter.
Seksuel sundhed indebærer en positiv tilgang til menneskelig seksualitet
og er derfor en essentiel del af den reproduktive sundhed. Den omfatter integration af et individs kropslige, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale
aspekter på en måde, som positivt beriger og forstærker personlighed, kommunikation, kærlighed og almenmenneskelige relationer"

opmærksomt på, hvordan børnene
reagerer på det ene og det andet, og
hvordan de skal tolke det, men ofte
tænker de slet ikke på seksualitet i
forbindelse med børn med handicap.
Der er mange fordomme, som fx at
et menneske, der er udviklet som en
femårig, da ikke har seksuelle behov.
Derfor overser de signalerne og slår
dem hen. Men det handler grundlæggende om at støtte et menneske,
der i forvejen har rigtig meget brug
for hjælp. Jeg synes fx ikke, at det
er rimeligt, at børn og unge som min
søn, der har så mange udfordringer
og vil møde så mange barrierer, skal
begrænses pga. andre menneskers
fordomme. De skal da i stedet have
den gave at have et godt og natuligt
forhold til krop og seksualitet.”

En overordnet politik
Selvfølgelig er der forskel på institutioner, men emnet er for vigtigt til at
overlade til tilfældigheder. Derfor er
en af Lene Alexanders kongstanker, at
hver kommune skal have en overordnet plan for seksuel sundhed. I planen
skal der formuleres, hvad seksualitet
er, hvilke rammer man arbejder inden
for, hvad skal der ske, hvis det går galt
osv., fx med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke
om seksuel sundhed (Faglige anbefalinger til kommunerne, red.).
I institutionen skal man så derefter
lave sin egen politik og inddrage de
unge og forældrene. ”Dialogen med
forældrene er vigtig, også selv om
de unge er over 18 år. Punktet skal
på dagsordenen fra børnene er helt
små, så alle ved, hvordan vi støtter og

sikrer dem et godt selvværd og en
glæde ved kroppen trods evt. deformitet,” siger Lene Alexander.

Man skal være bevidst om
egne fordomme
Hvordan gør man så? ”Man kan gøre
mange ting, siger Lene Alexander,
”men bevidsthed omkring sin egen
indstilling er et godt sted at starte.
Når man skal kunne tage hånd om
andres seksualitet, må man være bevidst om sin egen seksualitet, etik og
moral, Hvad kan man rumme, hvad
står ens egne fordomme i vejen for
osv.? Forestil dig en pædagog, der er
opdraget til at have hænderne oppe
over dynen, og at sex er en pligt i
ægteskabet. Hvad vil der ske, hvis
hun skal rådgive en pige, der, når hun
får mulighed for det, putter hænderne i skødet og rører sig selv. Så er det
måske en anden, der skal rådgive.
På institutioner kan det være
vanskeligt for personalet at tale om
seksualitet, følelser osv., fordi det er
intimt og privat, og som pædagog/

Lene Alexander er:
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HVEM HAR AN
SVARET?
Oplæg og wor
kshop om
handicappede
børn og
unges seksualitet

2011-11-11 21:01:54

Lene Alexander holder ofte oplæg på fx
specialskoler.

plejer skal du i forvejen være meget
intim med borgeren. Både borger og
pædagog kan føle at grænserne bliver
trådt for nær, og man skal have respekt
for hinandens grænser. Derfor kan det
være en ide at få en professionel ude
fra til at komme og tale om seksualitet,
følelser osv. Og man skal da heller ikke
trække noget ned over hovedet på
folk, men bare være naturlig omkring
emnet både som forældre og som pædagog. Stiller børnene spørgsmål, skal
de have svar.”

Vi må slippe børnene
Som sexolog har Lene Alexander
været inddraget på flere institutioner
og holdt foredrag for forældre. Og
fordi hun selv er mor til et barn med
handicap, er nogle ting nok nemmere
at sige. ”Jeg kender betingelserne, følelserne, smerten og sorgen ved at få
et barn med handicap. Jeg bruger mig
selv og fortæller, hvad jeg har været
igennem. Også fortællingen om hvorfor Rasmus nu bor på institution. ”Jeg
kunne ikke længere alene dække hans
behov, og hvis vi ønsker at lære vores
børn at sætte grænser, må vi lære at
slippe dem, for hvordan lærer et barn
at sætte grænser, hvis vi holder det
beskyttet?”

Hvad sker der, hvis man
ikke kommer seksualiteten i
møde?
”Jeg ved, det er svært at arbejde med
seksualitet - men supervigtigt,” siger
Lene Alexander. ”Gør vi det ikke, vil vi
se endnu flere voksne mennesker med
handicap, hvis seksualitet er forbundet
med skyld og skam. De har ikke noget
selvværd og mangler ofte tryghed som
mennesker. På institutioner for voksne
tror jeg faktisk ikke, seksualitet bliver
taget alvorligt, så også her er der brug
for en kæmpe indsats.
I den nuværende økonomiske situation skal alle spare, og seksualitet er
måske ikke lige højt prioriteret, men på
den lange bane kan det godt være, at
man bliver syg af ikke at have en sund
seksualitet,” slutter hun. ■

FERIE

Af Bente Rødsgaard og Solveig Andersen

LEJ
ET
SOMMERHUS

Medlemmer af Dansk Handicap
Forbund har mulighed for at leje
sommerhuse

SJÆLLAND
Sommerhus ved Roskilde
Søsterloge nr. 5, Dronning Margrethes ”Margrethehuset” er på 93 m2 og naturskønt beliggende på en 1.200
m2 grund i Gershøj 200 m fra Roskilde Fjord i fritidshusområde. Alle veje i området er asfalterede, og stier
er i overvejende grad med fast overflade og små stigninger og derfor egnede for kørestole.
Pris: Margrethehuset udlånes vederlagsfrit til handicappede og evt. ledsagere/familie mod betaling af elforbrug samt vandafgift. Telefon efter tæller. Erstatning af
evt. beskadigede bygnings- eller inventardele. Margrethehuset udlånes fra 31. marts til og med uge 42 (en uge
ad gangen). Forældre med børn får fortrinsret i skolernes
sommer- og efterårsferie.
Henvendelse: Skriftlig ansøgning senest den 20. februar pr. post eller mail til Maj-Britt Jensen, Sæbyparken

13, Sæby, 4070 Kirke Hyllinge, e-mail: l.jensen@privat.
dk. Ansøgningen skal indeholde: Hvilken uge huset
ønskes i + evt. alternative uger i prioriteret rækkefølge,
ansøgerens navn, adresse og telefonnummer.
Ansøgning fra private skal tillige indeholde oplysninger om handicappets art samt om boligforhold. Medsend frankeret A5 svarkuvert. Ansøgninger indsendt
pr. mail besvares også pr. mail. Samtlige ansøgere vil
modtage svar senest 19. marts.

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

JYLLAND

OVERNATNING I DANMARK

Klubhuset Klitrosen - Skagen
Klubhuset “Klitrosen” udlejes som sommerbolig i perioden 28. maj - 13. august 2012.
Huset er 170 m2, med køkken, 2 baderum
med bruser og toilet, det ene handicapegnet. Der er 12 bokssenge, en el-hospitalsseng og en manuel hospitalsseng alle med
dyner og puder + fire gæstesenge. Badebænk findes. Der er farve-tv og indlagt fælles antenne, stereoanlæg, kaffemaskine og
porcelæn til 80 personer. Fjernvarme.
Huset ligger på Markvej 121A. Der er telefon (98 44 24 97) og postkasse.
Huset er handicapegnet med stor parkeringsplads og lille have. Man skal selv medbringe sengelinned, håndklæder, viskestykker og andre hjælpemidler efter behov.
Pris: 2.300 kr. pr uge fra uge 22 til 33.
De 1000 kr. skal betales i depositum ved
lejeaftalens start. Resten senest 30 dage før
lejemålet. Der betales efter forbrug af vand,
50 kr. pr. m3, og el, 2,50 kr. pr. kWh. Slutrengøring 400 kr. + evt. hund 100 kr. Lejemålet
er fra mandage kl. 15. til mandage kl. 12.
Henvendelse: Skriftligt til Lisbeth Hansen,
Markvej 145, 9990 Skagen.

Handicap-nyt har samlet nogle overnatningsmuligheder, som kan
have interesse for personer med handicap. Husk at kontakte udlejeren i forvejen eller tjek stedernes hjemmesider for at får mere at
vide. Du ved, hvad du har brug for. Især badeværelset bør du stille
spørgsmål til fx til støtter der kan klappes op osv. Spørg løs og udgå
skuffelser. De nævnte steder er også på Dansk Handicap Forbunds
hjemmeside, under fritid og rejser, hvor der også er links. Nedenstående er tænkt som en telefonguide.

SOMMERHUSE:
Cimbria ferie
Firmaet har opført handicapegnede sommerhuse. Dansk Handicap
Forbund har rådgivet med indretningen. Firmaet udlejer huse i Trend
ved Limfjorden, Marielyst Strandby på Falster, Sælvig og Nordby på
Samsø og Vig v/ Sjællands Odde. Flere oplysninger på tlf. 86 84 58
18 eller tlf. 26 73 69 22.
Sol og Strand
Firmaet Sol og Strand har nogle sommerhuse, som nogle kørestolsbrugere kan bo i. Hør nærmere tlf. 99 44 44 44.

PRIVATEJEDE SOMMERHUSE:
Bork Havn ved Ringkøbing, tlf. 28 13 68 06.
Arrild (Sønderjylland). Hvis du har brug for lift eller andet, så tal med
ejeren Anni Jørgensen, tlf. 74 83 01 57 eller tlf. 41 13 47 12.
Handicappede Børns Ferier tilbyder sommerhuse til reduceret pris til
børnefamilier, tlf. 61 69 60 00.

FERIELEJLIGHEDER:
Sønderho på Fanø, tlf. 40 85 05 86 eller tlf. 29 47 20 19.
Kolding Byferie, tlf. 75 54 18 00.
Ribe Byferie, tlf. 79 88 79 88.
Hotel Balka Strand (Bornholm), tlf.56 49 49 49.
Skagen, tlf.22 63 00 99.
Henne Strand, tlf. 24 67 02 15.
Horbelev (Østfalster), tlf. 36 17 57 57.
Lungholm Slot på Lolland, tlf. 54 60 02 53.
Langeland, tlf. 62 55 25 05.
Samsø, tlf. 86 59 68 68.

JYLLAND
Husene i Hals sælges
Dansk Handicap Forbund ejer fire sommerhuse i Hals, som også plejer at være omtalt
på disse sider. Men da det ikke længere kan
løbe rundt økonomisk at udleje husene, er
de sat til salg og udlejes derfor ikke i år.
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FERIECENTRE:
Ugerløse Motel og feriecenter ved Kalundborg, tlf. 59 50 43 23.
Dronningens Ferieby i Grenå, tlf. 87 58 36 50.
Fuglsangscentret i Fredericia, tlf. 76 20 21 00.
Lalandia i Rødby, tlf. 54 61 05 00 og i Billund, tlf. 54 61 05 00.
Hou Søsportscenter, tlf. 87 81 79 99.
Musholm ved Korsør, tlf. 70 13 77 00.
Skærbæk Fritidscenter, tlf. 74 75 19 70.
Feriecenter Slettestrand ved Fjerritslev, tlf. 98 21 70 44.
Sommers feriecenter ved Rødby, tlf. 54 61 10 40.

Foto: Colourbox.

REJSEINFORMATION
På adressen www.disabledtravelers.com kan man
finde informationer om tilgængelige ”forretninger”
inden for rejseområder fx, flyselskaber og rejsearrangører, der arrangerer alle mulige slags ferie. Man kan
bl.a. finde links til safari, adventure-ture, krydstogt,
strandferier, udlejnings-bilfirmaer og meget mere
over hele verden.

VINTERFERIE I VARMEN
Costa Rica er bl.a. kendt for sin fantastiske natur med masser af fugle- og dyreliv, brede strande og en behagelig
temperatur, der hele året ligger på omkring 25 grader. I
vintermånederne regner det mindst, så det er en god årstid
at besøge landet på.
Landets nationalparker har kun i begrænset omfang
været tilgængelige for kørestolsbrugere, men der er ved at
ske noget. To – Carara og Poás Volcano – skulle være fuldt
tilgængelige med ramper, gangstier og information, mens
fire andre forsøger at skaffe økonomisk mulighed for at forbedre tilgængeligheden.
Også på Barbados vil man gøre noget ved tilgængeligheden. Programmet “Fully Accessible Barbados FAB”, som
er sat i gang af Barbados handicapråd, har som vision et
samfund, der er fuldt tilgængeligt og inkluderende. Man
kan læse mere på www.fullyaccessiblebarbados.com ,hvor
man også kan finde – indtil videre få - tilgængelige hoteller,
restauranter og seværdigheder.

REJSER TIL UDLANDET

Hvis du skal planlægge en rejse, er Dansk Handicap
Forbunds Rejseguide et godt sted at starte. Her finder
du informationer og gode råd om transport, forsikringer, hoteller, pakning, rejsebøger og meget mere. En
søgefunktion gør det nemt at finde frem til svar på dine
spørgsmål.
Rejseguiden, der er blevet til med støtte fra Bevica
Fonden, finder du på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside www.danskhandicapforbund.dk under Det arbejder vi for og Fritid-rejser.
Hvis du har gode rejselinks
eller andre
relevante
rejsetips,
som du
synes,
skal
med i
guiden, så
send dem til
info@dhf-net.dk.

Tegning: Niels Poulsen.

BRUG REJSEGUIDEN

Enkelte bureauer har specialiseret sig i at finde handicapegnede
steder og arrangere fly- eller liftbusrejser for blandt andre kørestolsbrugere. Ring og hør nærmere om, hvad de kan tilbyde dig.

Vestfyns Ferieklub har sine rødder i Dansk Handicap Forbund, derfor skal man være medlem, hvis man vil med ud at rejse.
Tlf. 64 79 15 19, 64 47 24 53 eller www.handicapgrupperejser.dk.
Jyttes Handy Rejs, tlf. 66 18 03 40, www.jytteshandyrejs.dk.
Chris Travel tlf. 44 48 21 19, www.christravel.dk, arrangerer flyrejser til tilgængelige rejsemål i Norge, Malta, Tenerife og Kreta.
HandiTours tlf. 70 22 72 52, www.handitours.dk, er specialist i handicaprejser til Afrika, Spanien, Kreta, Holland, krydstogter med mere.
Sustravel tlf. 70 20 20 29, www.sustravel.dk, arrangerer bl.a. rejser til Berlin, Lanzarote, Tyrkiet, Østrig og Thailand.
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SJOVE OPLEVELSER

Af Solveig Skovgaard
Andersen Illustrationer:
Poulsen
Af Bengt Sigvardsson,
fotos: JesperNiels
Klemedsson

NÅR VIRKELIGHEDEN OVERGÅR FANTASIEN
Når man har et handicap – ikke mindst når man sidder i kørestol – kommer man ofte ud for nogle oplevelser, som
andre mennesker ikke får. Velmenende mennesker, der hjælper alt for meget, behandler en som et barn eller spørger
om de mest utrolige ting. De gør det af et godt hjerte, fordi de gerne vil hjælpe eller af ren ubetænksomhed. Nogle
oplevelser er sjove, andre bliver det først bagefter, og nogle så langt ude, at man tror, det er løgn.
Har du også været ude for sjove, absurde, groteske, søde, finurlige, gakkede, pinlige og surrealistiske oplevelser,
fordi du har et handicap, så del din historie med læserne af Handicap-nyt. Send os en mail med din historie på handicap-nyt@dhf-net.dk.

Ida Bruun, der er mor til Maja på nu 19 år, har sendt os de to følgende historier.

Det kan hun vist ikke klare
Vi var til en kommunal handicapmesse. Min datter på
18 år, der er spastiker og el-kørestolsbruger, møder en
veninde, der lige har vundet et Matadorspil specielt lavet
til vores by. Sådan et spil vil min datter også gerne have
(min datter er ret skarp til diverse spil). Vi går hen til boden for at prøve lykken og står samtidig og kigger på spillet. Min datter skal svare på nogle spørgsmål. Hun svarer
rigtigt og vupti kommer den "flinke" dame fra afdelingen
for merudgifter til børn fra 0-18 år med en lille pakke,
pænt pakket ind. Damen syntes åbenbart ikke, at min
datter, ville få noget ud af et Matador-spil. Min datter og
jeg bliver begge så overrumplede, at ingen af os tænker
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helt klart og går lidt væk for at pakke gaven op. Stor bliver
skuffelsen, da min datter opdager, at pakken indeholdt
et spil beregnet til aldersgruppen 3-5 år. Noget med fire
farver, der skal matche de samme farver. Det er, hvad man
kalder overdreven høflighed. Desværre var messen ved
at være slut, og boden pakket ned, da vi kom i tanke om,
at spillet måske kunne byttes, så Kirkens Korshær blev et
spil rigere.

Pas på – hun forsvinder!
Min datter på 18 år, der er el-kørestolsbruger, og jeg har
spist frokost i et varehus. Vi skal bagefter handle samme
sted, så jeg vil gå ud for at hente en indkøbsvogn og siger
til min datter, at hun bare kan køre ind i butikken, mens
jeg henter vognen. Da jeg
er på vej ud, kommer
damen fra kiosken
styrtende efter mig
for at gøre opmærksom på, at min datter
selv "forsvandt" ind i
butikken. Hun var bange for, at jeg ikke havde
opdaget det. Jeg kunne
ikke lade være med, at
trække på smilebåndet
og forklarede damen, at min datter
sagtens selv kan
finde rundt i butikken
eller for den sags skyld i hele

byen. Men jeg sagde dog til hende, at hun skulle have tak
for oplysningen. (Hun kunne jo ikke vide bedre).

Fordi livets udfordringer klares bedst i fællesskab
P.P. Handicapservice ApS leverer helhedsløsninger der sikrer optimal omsorg for borgeren. Vi tager ansvar for opstart,
etablering og drift af hjælperteams, og tilrettelægger i tæt dialog med borgeren afdækningen af hjælpen.

Handicapservice
Vi yder hjælp til borgere med et behov for praktisk hjælp og personlig pleje jf. Serviceloven § 95 og
§ 96, BPA (BorgerstyretPersonligAssistance). Vi tilbyder også aflastning af børn i eget hjem samt
individuelle helhedsløsninger.

Kompetencegivende praktik

(HANDICAPHJÆLPER - er det noget for mig?)
Kursus af 6 ugers varighed med en blanding af teori og praksis. Med bl.a. et praktikforløb på 3 uger!

STU

(Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse)
Vi tilbyder STU-uddannelse for unge mellem 15 og 25 år med handicap eller særlige behov.

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

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

• Omsorg

• Ansvar

• Fleksibilitet

• Respekt

end 10 års erfaring

• Kvalitet

• Livskvalitet

• Stabilitet

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

E-MAIL

www.pphandicapservice.dk - Tlf. +45 4369 2848
Kontortider: Mandag til torsdag 8.30-16.00 / Fredag 8.30-15.00
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VIRKSOMHEDSGUIDE
Genvind din funktion
og få din frihed tilbage

Handyflex

At bygge handicapbiler
er en tillidssag

Har du funktionsproblemer i din hånd eller dit ben på grund af en
hjerneskade som f.eks hjerneblødning, sclerose, cerebral parese eller andre
Handyflex
centrale nervesygdomme. Det er nu muligt for dig at opnå funktion, frihed og
mobilitet. Med FES (funktionel elektrisk stimulation) hjælpemiddelsystemer
kan vi hjælpe dig, hvad enten det drejer sig om dropfod, dropfod kombineret
med lårmuskelsvækkelse eller en paretisk hånd.

Når du vælger Ribe Karosseri, kan vi garantere
dig en handicapbil, hvor alt er tilpasset dig og
dine behov. Indretningen tilpasses i samråd
med dig og efter dine ønsker. Ribe Karosseri
har mange års erfaring og er specialister i opbygning af handicapbiler. Vi sælger og opbygger alle bilmærker

Du kan bestille tid til en klinisk undersøgelse, for at se om denne
type ortose er velegnet til dig.

Handyflex

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

Husk at du frit kan vælge din opbygger.
Vi leverer over hele landet.

Vil du vide mere besøg www.fes-center.dk eller www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

Industrivej 3A . 6760 Ribe . Telefon 7542 3156
info@ribekarosseri.dk . www.ribekarosseri.dk

Bandagist Jan Nielsen A/S • 33 11 85 57 • klinik@bjn.dk • www.bjn.dk
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Feriecenter Slettestrand vil gerne byde velkommen til et
dejligt handicapvenligt ophold ved Vesterhavet.
Her er alt, hvad der er godt for sjæl og krop; Vesterhavet,
varmvandsbassin, massage og hjemmelavet, økologisk
mad.
Ophold i ferielejlighed med
loftlift og elevationssenge.

grund for flot byggeri
med for stejle ramper

10

ska
landsform rpe til
om ulands anden
arbejde

Slettestrandvej 140 . 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 70 44 . mail@slettestrand.dk . www.slettestrand.dk

VIRKSOMHEDSGUIDE

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

Tlf. 75 88 16 22 · www.daro.dk

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

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

Handicapservice
for dig
-omsorg med omtanke

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555
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