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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.
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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DER TALES OM begyndende optimisme.
Følger man medierne, kan man læse om
en knækket ledighedskurve, færre konkurser og spirende økonomisk fremgang.
Det er en god nyhed og næsten helt
ubegribeligt, hvis ordet økonomisk krise
stille og roligt forsvinder ud af det daglige nyhedsbillede.
Men trods optimismen lurer der lige
under den pæne overflade en enorm
mængde komplekse problemstillinger,
som ikke er ved at forsvinde. Eksempelvis er mange mennesker blevet ramt
meget hårdt af krisen og døjer med følgerne af førtidspensionsreformen, som
har skubbet tusindvis af mennesker med
handicap over i kontanthjælpssystemet.

Kontortid:
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Fredag kl. 10.00 – 13.00
Landsformand:
Susanne Olsen
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overflade en enorm mængde
komplekse problemstillinger,
som ikke er ved at forsvinde.”
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Et andet eksempel er de grotesk lange ventetider på omkring et år, når man
skal have sin sag behandlet i Ankestyrelsen. En ventetid, som nulstiller borgerens liv, mens kommunen behændigt
tjener penge på at parkere sagen med et
lavere ydelsesniveau i et års tid.
Endelig kan man fremhæve den nedskærings- og spareagenda, som fortsat
hersker i kommunerne og vidner om, at
krisen har ændret det menneskesyn, der
hersker i det system, som vi mennesker
med handicap, uanset om vi ønsker det
eller ej, er dybt afhængige af.
Når der nogle steder i samfund tales

om optimisme, så er tiden, i min optik,
inde til at sætte ind med et massivt
arbejde for at præge holdningerne i
samfundet. Det rykker ikke noget, hvis
vi sætter os sure ned og skælder ud på
politikerne. Derimod er der behov for, at
vi forsøger at bearbejde befolkningen og
mulige nye alliancepartneres holdninger,
for det er deres støtte, som skal flytte
politik og praksis tilbage, hvor den var
engang, nemlig tilbage til en opfattelse
af at mennesker med handicap skal ligestilles med andre borgere.
Og så skal vi holde fast i, at der trods
modgang også sker gode ting. Fx sætter
Ankestyrelsen i øjeblikket klare grænser
for, hvor langt kommunerne kan gå i deres forsøg på at spare på BPA-ordningerne (borgerstyret personlig assistance).
Og de principielle udmeldinger skal vi
holde fast i, for de cementerer lovens
intentioner og erindrer os om de vigtige
grundlæggende principper, som er helt
afgørende og jo fortsat ligger til grund
for dansk handicappolitik.
Med den spirende optimisme følger en
stor udfordring for handicaporganisationerne. Vi skal lægge os i slipstrømmen
og følge med, når udviklingen for alvor
tager fart, og vi skal skabe nye og varige
ændringer for vores målgruppe. Men gør
vi det ikke med omtanke, risikerer vi, at
vi ikke kan vinde det tabte land tilbage.
Derfor glæder jeg mig rigtig meget til
Dansk Handicap Forbunds 18. kongres
i oktober på Egmont Højskolen, hvor vi
bl.a. skal diskutere holdninger, strategiske partnerskaber og nye veje.

Susanne Olsen
Landsformand
HANDICAP NYT 4 - 2014 • 5

HJULSPIND

Af Bente Rødsgaard & Mads Stampe

Foto: Jeppe S. Kerckhoffs

Praktikant undersøger brugerinddragelse
NÅR KOMMUNERNE SKAL indkøbe hjæl-

og kandidatstuderende i ”Socialt Arbejde”

pemidler, skal de inddrage repræsen-

ved Aalborg Universitet og er som en del af

tanter fra brugerorganisationerne. Det

sin uddannelse i en seks måneders praktik

er et lovkrav. Men hvordan er effekten

hos DHF. I den periode skal hun i samarbejde

af denne brugerinddragelse egentlig?

med andre fra sekretariatet udarbejde en

Føler brugerne, at de bliver hørt? Og flyt- brugerundersøgelse om dette emne. Udover
ter det noget, når kommunerne udarbejder deres udbudsmaterialer?

studierne i socialt arbejde har Katrine gennem seks år arbejdet på en skole for børn og

Det har Dansk Handicap Forbund
(DHF) nu fået mulighed for at be-

unge med fysiske og psykiske handicap, været ledsager for en døvblind pige og arbejdet

lyse. Katrine Ibsen Larsen er 26 år

på et dagtilbud for voksne med autisme.

Katrine Ibsen Larsen skal undersøge brugerinddragelse, når kommunerne indkøber hjælpemidler.

Fattigdom ved overgang fra
førtidspension til folkepension
DANSK HANDICAP FORBUND (DHF) har været til foretræde på
Christiansborg om overgangen fra førtidspension til folkepension.
Det skyldes, at vi får mange henvendelser fra medlemmer, som
har været på førtidspension hele deres liv og derfor ikke har en
supplerende arbejdsmarkedspension. Gruppen oplever store økonomiske problemer, når de overgår til folkepension, fordi diverse
handicapkompenserende tillæg bortfalder. Dansk Handicap Forbund opfatter det som meget uretfærdigt, at mennesker skal leve
i fattigdom, fordi de har haft en funktionsnedsættelse hele livet.
En rundspørge viser, at 37 ud af 49 af DHF’s lokalafdelinger kender til problemet. Konkrete budgetter viser, at nogle risikerer kun
at have 1.000 kr. at leve for, når de faste udgifter er betalt, atter
andre går i minus. Det tvinger i værste fald folk fra hus og hjem
eller til at afhænde deres handicapbil, som er deres eneste mulig-

Ved foretrædet hos socialudvalget på Christiansborg
deltog (fra venstre) landsformand Susanne Olsen, politisk
konsulent Jeppe S. Kerckhoffs og medlem af socialpolisk
udvalg Hans Jørgen Møller. Privatfoto.

hed for at opretholde en aktiv tilværelse.
Ved foretrædet gav politikere fra begge politiske fløje udtryk for, at det er en udfordring, som de vil arbejde på at løse.
DHF følger op på foretrædet ved at gå i dialog med relevante ordførere.

VED
DU, AT?

Du kan abonnere
på Dansk Handicap
Forbunds nyhedsbrev, der kommer
hver fredag. Du tilmelder
dig på www.danskhandicapforbund.
dk. Klik på ”Tilmeld ugentligt nyhedsbrev” midt på forsiden.
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Ankestyrelsen har oprettet en antidiskriminationsenhed, som skal arbejde
med at mindske diskrimination på
grund af etnicitet og handicap. Fx ved
at kortlægge omfanget og typerne af
diskrimination.

Grøn Koncert 2014, som Muskelsvindfonden står bag, havde besøg
af 175.500 mennesker. Overskuddet
fra årets successkoncerter går til en
række initiativer, som skal være med
til at udbrede budskabet om mangfoldighed i samfundet.

KONGERNES
LAPIDARIUM
EN FREDET BYGNING i København er blevet tilgængelig for alle. Det gamle markante bryghus
er opført af Christian den 4. og omdannet til et
Lapidarium, som er betegnelsen for et museum,
der viser gamle historiske statuer og mindesmærker. I bryghuset kan man se 384 skulpturer
indsamlet fra landets kongelige haver, pladser
og bygninger: fx Christian 5. til hest som er Danmarks ældste rytterstatue. Enkelte steder er der
gangbroer, som kørestolsbrugere også kan køre
på, men de fleste steder er der stengulv. Der
er også elevator. Ved fremvisning af ledsage
kort kommer en ledsager gratis med ind. Der
er skurvognstoiletter i gården, dog er der en
stejl rampe til handicaptoilettet, de er heldigvis
midlertidige. Læs evt. mere www.kongerneslapidarium.dk
Et lapidarium er ofte et stemningsfuldt sted, hvor
man kan falde i staver over de mange parkskulpturer.
Pressefoto: Kongernes Lapidarium.

Kontakten til det offentlige
bliver mere digital
Med udgangen af 2015 skal mindst 80 pct. af den skriftlige kommunikation med
det offentlige foregå digitalt. Man skal fx søge om personlige hjælpemidler, vælge
læge, anmelde cykeltyveri og indtaste sin skat på nettet. Borger.dk er indgangen til det
offentlige. Har du brug for hjælp, kan du få den i Borgerservice eller på biblioteket eller på
mange datastuer rundt i landet. Hvis særlige hensyn taler for det, kan du dog blive undtaget digital selvbetjening
og digital post. Fristen for fritagelse fra digital postkasse er 1. november 2014.
Læs mere på www.borger.dk eller hos Digitaliseringsstyrelsen www.digst.dk

Danske Handicaporganisationer (DH)
har sendt pjecen `Styrk retssikkerheden´ til alle folketingets medlemmer
op til partiernes sommergruppemøder,
for at gøre politikerne opmærksomme
på problemerne med retssikkerheden.
Læs mere på www.handicap.dk – hvor
du også kan downloade brochuren.

Amyotrofisk lateral sklerose (ALS) er en
sjælden motorisk nervecellesygdom,
som der gennem sommeren er sat
fokus på, dels ved at der indsamles
penge til forskning, dels ved at kendte og berømte mennesker udfordrer
hinanden ved at hælde isvand ud over
sig selv, i det, der kaldes Ice Bucket

Challenge. Det vrimler med små klip
på www.youtube.com
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Bedste placering
nogensinde ved VM
i kørestolsrugby
VM I KØRESTOLSRUGBY blev afholdt i Odense fra den 4. til den
10. august. Inden VM var Danmarks
bedste placering ved et verdensmesterskab i kørestolsrugby en tolvteog sidsteplads. Men landsholdet har
rykket sig meget inden for de sidste
Sol og kulturudveksling på Stranden. Pressefoto fra den sydkoreanske ambassade.

Koncert på Stranden
SCENEN VAR SAT, da folk ankom onsdag eftermiddag den 9. juli 2014 til

par år, og det beviste de danske murderball-vikinger på hjemmebanen i
Sparekassen Fyn Arena, hvor det
blev til en flot sjetteplads.
Foto: Brian Mouridsen

forbundets åndehul ”Stranden” i Charlottenlund lidt nord for København.
Solen skinnede fra en skyfri himmel, da de koreanske musikere i ”Beautiful
Mind” indtog scenen under de hvide pavilloner.
I en halvanden time lang koncert spillede Beautiful Mind klassiske stykker
på violin og cello og bød på operasang på tysk, italiensk og dansk.
Imellem de forskellige optrædener fik publikum fortællinger om musikerne, som har diverse handicap, om deres musikprojekt og deres budskab
om inspiration og håb, som de rejser verden rundt for at udbrede.

SLUT MED UREGERLIGE KRYKKER
”DEN STØRSTE OPFINDELSE siden hjulet,” kalder Lars
Køhlert selv sin opfindelse, som vist bedst kan beskrives som en krykkeholder. Den består i al sin enkelthed af en strop, som er fastgjort til krykkerne,
og som sidder
rundt om halsen.
På den måde
kan man slippe sine
krykker, uden at de vælter, og det har i hvert fald
opfinderen været rigtig glad for.
”Man kan drikke bajere og hygge sig
uden hele tiden at bekymre sig om, hvor
krykkerne er, eller om de vælter,” fortæller Lars Køhlert grinende.
Krykke-holderen er produceret i Danmark og kan fås på hjemmesiden www.
multi-balance.com eller bestilles på telefon
24 43 21 37. Den koster 98,50 kroner.
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Indkøb bragt
direkte til døren
UNDER MOTTOET ’Dagligvarer når
det passer dig’ har firmaet www.
nemlig.com gjort det til deres mål at
gøre dagligvarerindkøb på internettet
ligeså almindeligt, som at gøre sine dagligvarerindkøb i supermarkederne.
Nemlig.com henvender sig til alle, som
vil bruge deres tid på andet end indkøb,
eller personer, der har vanskeligt ved
selv at klare indkøbene i hverdagen. Hvis
man bestiller sine varer inden midnat,
får man leveret varerne allerede dagen
efter. Levering koster fra ni kr. alt efter,
hvornår på dagen, man ønsker levering.
Firmaet leverer varer i Storkøbenhavn.

Bedre sex
med sexlegetøj

DET ÅRHUS-BASEREDE firma sinful.dk, som sælger sexlegetøj til
danskerne, har efter henvendelse fra en lang række organisationer og seksualvejledere åbnet
et univers på deres hjemmeside,
hvor de kommer med gode råd
og vejledning til, hvordan mennesker med forskellige former
for skavanker kan bruge sexlegetøj til at få et bedre sexliv.
Nyt projekt ser dagens lys i Vietnam. Foto: Peter Marx.

Ulandsprojekt i Vietnam
DANSK HANDICAP FORBUND har i samarbejde med PTU (Landsforeningen af Polio-,
Trafik- og Ulykkesskadede) fået godkendt et nyt projekt i Vietnam. Det hidtidige
projekt, der udløb i 2013, var et samarbejde med DP-Hanoi i Vietnams hovedstad.
Det nye projekt, der startede her i sommeren 2014, omfatter fire handicaporganisationer, den ene er fortsat DP-Hanoi, og de tre andre er fra provinsen, hvor vi ikke tidligere
har arbejdet.
Projektet er treårigt og retter sig mod 1.500 personer med handicap. Målet er
overordnet set at udvikle organisationerne og deres samarbejde gennem fælles
træning samt udvikle deres evne til at udøve rettighedsarbejde.

N Y T E KNO LO GI
PEN SIO NE R E R
HÅN D KLÆ D E T

Under overskriften ’Bedre sex
med sexlegetøj’ er firmaet på
få år vokset eksplosivt, og det
tilbyder nu deres produkter og
vejledning i Danmark, Norge,
Sverige og Finland. Den hjælpende hånd til mennesker med
fx handicap er ifølge medejer af
Sinful Matilde Mackowski udviklet helt i virksomhedens ånd.
”Vi har, siden vi slog dørene op,
haft som målsætning at give
vore kunder et bedre sexliv
med sexlegetøj. Vi tager det på
vores skuldre at finde det helt
rigtige produkt til fru Jensen,
og på samme måde tager vi det
også på os at hjælpe de mennesker, som har nogle udfordringer, der er lidt ud over det

BODYDRYEREN ER I al sin enkelhed en krops-

sædvanlige. Faktisk er det der,

tørrer, som, uden store forandringer i rummet,

det bliver rigtig spændende,”

monteres direkte i brusekabinen og fungerer

mener Mathilde Mackowski,

som en erstatning for badehåndklædet. Den

som nyder at være med til at

består af en blæser, som tørrer kroppen efter

bryde tabuer omkring sex og

badet. Nyskabelsen er velegnet til personer

intimitet og derved hjælpe folk

med nedsat funktionsevne, gigt, eller til

til et bedre sexliv – uanset han-

personer, som er amputerede, eller har berø-

dicap og fysiske udfordringer.

ringsangst. Bodydryeren er desuden velegnet

Du finder vejledningerne fra

til brug for brandskadede, eller for personer

Sinful her: http://www.sinful.dk/

med følsom eller sensitiv hud samt til menne-

sexhjaelpemidler

sker med Psoriasis.
Foto: www.bodydryer.dk

Læs mere om produktet på www.bodydryer.dk.
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Nye regler skaber større tryghed
EU HAR INDFØRT en række fællesprincipper og rettigheder, som gælder i samtlige EU-lande, og uanset om man rejser med tog, bus, færge eller fly.
For mennesker med handicap betyder det, at de nu er sikret en række rettigheder overalt inden for EU’s grænser. Reglerne sikrer lige muligheder for alle, og
det betyder et forbud mod forskelsbehandling, men også at mennesker med
handicap er berettiget til assistance i forbindelse med af- og påstigning.
Alle medlemslande har etableret klageinstanser, som skal tage sig af klager, hvis
ikke rejsearrangører og andre lever op til de nye fælles regler.

Færgepassagerer
med handicap
I ET NYT SAMARBEJDE mellem Dansk
Blindesamfund, Dansk Handicap Forbund, Høreforeningen, Bilfærgernes
Rederiforening og Danmarks Rederiforening er der sat fokus på den gode
kommunikation mellem passagerer
med handicap og servicepersonalet på de danske passagerfærger.
Danmarks Rederiforening haft fået
fremstillet en lille video, som fx ligger
på deres hjemmeside. I den lille film
kommer passagerer med handicap
Privatfoto: Fra venstre ses Marianne Nielsen, Tobias Juliussen og Søren Linke – klar
til at gå i dialog og hverve nye medlemmer.

Medlemssucces i Næstvedafdelingen

med gode råd til, hvordan man undgår
at tage for meget eller for lidt hensyn
til dem. I Danmarks Rederiforening er
man ikke i tvivl om, at filmen kan være med til at skabe bedre oplevelser

DET GÅR RIGTIG GODT for Dansk

mand store gruppe, som i øvrigt

på rejsen med færge. I filmen optræ-

Handicap Forbunds lokalafdeling i

fordeler sig jævnt over generatio-

der to medlemmer af Dansk Handicap

Næstved. De seneste tre måneder

nerne fra 25 år og op til pensions-

Forbund, som giver gode råd.

har de oplevet en medlemstilgang

alderen, sig ud i byen og rundt på

på ikke mindre end 10-15 medlem-

dag- og plejecentre i lokalområdet

handicapassistance” og du kan se

mer ved aktiv medlemshvervning.

for at skabe kontakt til potentielt

den på www.youtube.com

Afdelingen har nedsat en gruppe
bestående af to bestyrelsesmed-

nye medlemmer.
”Det gør de ved at skabe positiv

lemmer og en pårørende, som

opmærksomhed om DHF’s aktivi-

spreder det positive budskab om

teter i lokalsamfundet, og det er i

Dansk Handicap Forbund. Til for-

virkeligheden ikke så svært,” mener

målet har de fået produceret en

formand for Næstvedafdelingen

brochure, som kort beskriver de

Tonny Plough. ”Vi er en forening,

aktiviteter, der foregår i DHF Næst-

som er gode til at tage os af folk, vi

ved, og en plakat. Med materia-

har et godt sammenhold,” medde-

lerne under armen begiver den tre

ler han tilfreds.
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Filmen hedder ”Træningsfilm om

Ny træningsvideo klæder servicepersonale bedre på til mødet med passagerer med
handicap. Arkivfoto: www.colourbox.com

Kortfilm om
rejseglæde
I EN LILLE KORTFILM fortæller en gruppe mennesker
med handicap om glæden
ved at rejse og om ikke at
lade sig begrænse af sit handicap. Man kan sagtens rejse,
selv om man sidder på hjul.
Det kræver bare lidt mere
forberedelse, lyder budskabet. Filmen er produceret og
tilrettelagt af Anna Josefine
Jakobsen & Marie Mainz,
som begge er journaliststuderende. I filmen optræder
adskillige medlemmer af
Dansk Handicap Forbund.
Filmen finder du på forbundets hjemmeside ved at søge
på ”Ny film om rejseglæde”.

Pressefoto: Michael Kristensen.

NYD HEDEN FRA ET UDSIGTSTÅRN
FUGLE OG PLANTER er sjove at studere lidt oppe i højderne. Derfor er det godt,
at man tænker på alle, når man opfører udkigstårne. Et nyt tårn ved Kongenshus
Mindepark tæt på Viborgegnen i Jylland er tilgængeligt for alle. Handicaprådet
i Viborg Kommune har netop givet årets tilgængelighedspris 2014 til tårnet.
Rådet begrunder prisen med, at det er et fantastisk eksempel på, hvordan en
bygning kan planlægges og udføres, så alle borgere kan bruge den. Tårnet har
en elevatorlift, og der er borde med en højde, så også kørestolsbrugere kan
sidde med termokander på lige fod med andre besøgende. Der er også parkeringspladser tæt på tårnet.
Enkelte af stierne i området er egnet for kørestolsbrugere. Diverse fonde har
støttet tårnprojektet fx Vanførefonden, Bevicafonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Minney Møllers Fond. Læs mere www.kongenshus.dk

Hotelophold i Svendborg eller Fredericia
DET ER SVÆRT at finde et handicap

ligheden ved at kigge på forbundets

tioner. Hotel Svendborg har tlf. 62 21

egnet hotel, og ikke alle hoteller

huskelister. Også i Fredericia tilby-

17 00 og Hotel Fredericia har tlf. 75

er villige til at skabe gode rammer

des konferencefaciliteter.

91 00 00.

for fx kørestolsbrugere. Men der er

Priser er det dog

undtagelser fx Best Western Hotel

ikke let at give. ”Det

Svendborg. ”Vi har ofte gæster i

er lidt svært at kom-

kørestole på hotellet, og vi har også

me med konkrete

konferencefaciliteter, som er veleg-

priser på de spe-

nede for alle,” forklarer salgschef

cialindrettede værel-

Thomas Stærke Danielsen. På hotel-

ser, for det afhænger

let er der fire handicapværelser.

meget af sæsonen,”

Best Western Hotel Fredericia kan

siger han og råder

efter en renovering også tilbyde

interesserede til at

handicapegnede værelser. Hotellet

ringe efter et tilbud

har fundet inspiration til tilgænge-

og få flere informa-

Pressefoto.
Her ses badeværelset på Hotel Svendborg, som ofte er det rum der
volder mest besvær, hvis man har svært ved at bevæge sig.
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Af Mads Stampe Fotos: Søren Osgood

Bent og Edith nyder i en pause på turen
udsigten over vandet i Fælledparken.

Både Edith
og Bent har
været med
på cykeltur
før, og de er
begge vilde
med det.

En prisvindende cyk
Cykling uden alder tager
ældre og andre, der har
svært ved at komme rundt
på egen hånd, med på
cykeltur. Det, som startede,
som et skørt indfald i
København, har bredt sig
til store dele af landet

12 • HANDICAP NYT 4 - 2014

S

OLEN KIGGER KUN frem
sporadisk, og denne mandag formiddag i midten
af august synes i det hele
taget at være overtaget af byger.
Det triste, lidt efterårsagtige vejr står
i skærende kontrast til det solrige
vejr, juni og juli måned har været
fulde af.
Ude på gangen på Kildevæld
Sogns Plejehjem på Østerbro i København sidder Edith Neiss på 97 år
og Bent V. Jensen på 79 år alligevel
klar. De skal ud at cykle; ikke på

egne cykler, for de er begge dårligt
gående, og kroppen er ikke længere
til lange cykelture i egen saddel.
Nej, de sidder klar til at få en tur i
den såkaldte rickshawcykel, som
plejehjemmet har stående ude bag
ved. Rickshawen var en af de fem
første i Københavns Kommune. I dag
har alle plejehjem i kommunen fået
bevilget cykler. Fælles for alle cyklerne er, at de køres af frivillige, som
under parolen ’cykling uden alder’
tager ældre og andre medborgere,
som har svært ved at komme rundt

Pernille Jeppsson er frivillig for
Cykling uden alder.
Her bliver hun enig
med Edith og Bent
om, hvor de skal
cykle hen.

ykeltur
i byen på egen hånd, ud på gader og
stræder og i parker.

Skønt at komme ud
”Det er dejligt,” udbryder Edith Neiss,
som til hverdag bevæger sig rundt
med rollator. Den samme begejstring
synes at skinne igennem hos Bent V.
Jensen, som har været med på cykeltur flere gange.
”Der er ingen grænser for, hvor vi
kan tage hen i byen, og det er fantastisk at møde interessen fra mennesker på gaden, når vi kommer køren-

de flere sammen på cykelstierne,”
siger han med henvisning til en tur,
hvor flere af rickshaw-plejehjemmene mødtes og cyklede i samlet flok
til Amalienborg.
På dagens tur fra Østerbro sidder
Pernille Jeppsson, som er frivillig for
foreningen, i sadlen. Hun spørger,
hvor Edith og Bent har lyst til at tage
hen, og de bliver enige om, at tage
en runde i Fælled Parken, som ikke
ligger langt derfra. Det er bare med
at komme af sted, mens der er et hul
i skyerne.
Og der er ikke mange huller, men
med et par regnslag på cyklens
bagagebærer, begiver de tre sig af
sted: Edith og Bent sidder foran på
cyklen, mens Pernille styrer dem

af sted mod de grønne områder i
parken.

Tættere på hinanden
Regnslagene bliver der ikke brug for.
Det ustadige vejr holder tørt under
hele turen, og det er som om, at
vejrguderne vil give de to beboere
en god oplevelse på deres cykeltur.
Sådan er det i det hele taget, når
man taler med folk om ’Cykling uden
alder’-projektet; alle er enige om, at
det er en god idé, og alle vil gerne
give brugerne en god oplevelse.
Sådan er det også for forstander
på Kildevæld Sogns Plejehjem Margit Lundager, som ikke har fortrudt
et øjeblik, at hun sagde ja tak, da
hun i sin tid blev spurgt, om ikke KilHANDICAP NYT 4 - 2014 • 13

devæld Plejehjem ville have en af de
fem første rickshaws i København.
”Vores beboere elsker det. Det giver dem noget andet end de busture,
vi også arrangerer for dem. Og så
giver det samtidig noget til resten af
samfundet. Vi viser nemlig, at livet
fortsat byder på gode oplevelser; også når man er kommet på plejehjem,”
konstaterer hun.
Pernille Jeppsson kommer ind på
noget af det samme, da hun bliver
spurgt om, hvad hun får ud af at være frivillig for Cykling uden alder.
”Jeg glæder mig over samværet og
muligheden for at møde en generation, som jeg ellers ikke møder. Det
er sjovt at høre, hvad de har lavet
i deres liv og bare nyde samværet
med dem,” fortæller Pernille, der
har været involveret i arbejdet siden
marts måned.

Stort potentiale
Siden starten, hvor fokus primært
var på de ældre medborgere, har
foreningen indgået et samarbejde
med Skansebakken i Vejle. På Skansebakken tilbyder de længerevarende boophold til mennesker med
multihandicap, og Cykling uden alder
har dermed udvidet deres primære
målgruppe – nemlig de ældre – til at
omfavne endnu flere af de mennesker, som har svært ved at komme ud
og komme rundt.
”I mit arbejde med at sprede budskabet om vores forening, har jeg
mødt mennesker, som ikke umiddelbart kan komme op i en rickshawcykel. Det er fx tilfældet for beboerne
på Skansebakken, og i det tilfælde
giver vi vejledning til, hvilke cykler
man kan benytte i stedet,” fortæller
idémanden til Cykling uden alder,
Ole Kassow. Det findes nemlig cykler,
som kan transportere kørestole, og
dermed er potentialet for projektet
enormt.
Og det er der flere, der har fået øje
på. Cykling uden alder vandt Fællesskabsprisen i 2014 – blot halvandet
års tid efter, at det for alvor kom i
gang. Foreningen er også nomineret
14 • HANDICAP NYT 4 - 2014

brug for flere resurser til at få hjulene til at rulle. Det betyder, at foreningen og de enkelte plejehjem, som er
involveret, er på konstant udkig efter
frivillige.

Vi vil skabe en hjælpekultur

Turen går hjemad gennem byen.

til Frivillighedens Dag 2014, og foreningens budskab har efterhånden
bredt sig til en lang række kommuner
landet over. Brøndby, Hjørring, Aarhus, Odense, Bornholm og Hillerød
kommuner er alle i gang med at
cykle uden alder. Det samme er de
så langt nord på som i Oslo.
Tæller man de kommuner med,
som har projektet i støbeskeen, tæller listen 26 kommuner herhjemme.
Og med knap 350 medlemmer i
foreningens netværk af frivillige på
facebook, så er velviljen til projektet
til at tage at føle på.
Men efterhånden som foreningens
aktiviteter udvides, så er der også

Dette er blot endnu et udtryk for,
hvordan Cykling uden alder er vokset
eksplosivt, siden at idéen opstod
som et skørt indfald i Ole Kassows
hoved for få år siden.
Når man taler med folk, der er
involveret i foreningen og projektet
med at give medborgere vind i håret, er det slående, hvor meget de
brænder for det. De har alle taget det
idealistiske budskab til sig, og der
er ingen tvivl om, at de tror på det.
Det er den idealisme og de ildsjæle,
foreningen ønsker at holde fast i, og
selvom Ole Kassow erkender, at foreningen måske får et lidt andet skær,
efterhånden som den breder sig til
flere kommuner, så er han ikke bange
for, at de mister sig selv.
”Vi forsøger at holde det lokalt og
nært, så selvom vi er blevet en landsdækkende forening, så er det nogle
ildsjæle, der står for organiseringen
på det enkelte plejehjem. Det bliver
meget personbåret, og vi forsøger
at skabe en hjælpekultur blandt de
frivillige. Vi vil have folk til fortsat at
hjælpe de ældre og mennesker med
handicap ud på cyklen, men de frivillige skal også hjælpe hinanden med
at komme i gang,” slutter han. ■

Pernille Jeppsson sætter i gang efter
en lille pause ved søen i Fælledparken.

Selvhjulpen på badeværelset
MANUEL UDSKYL
SIMPEL
FJERNBETJENING

OP

NED
ELEKTRONISK
UDSKYL

KIP FUNKTION

HØJDE
JUSTERING

START VASKE-TØRRE
PROGRAM

NYHED

PATENTERET
BENLØFT

HS 130 K hæve/sænkesystem
med et Geberit AquaClean
8000 UP
HS 130 K giver optimale muligheder
ved forflytning til toilet. Indstilles let
til den rigtige højde. Brugervenlig
håndbetjening.
Kombiner HS 130 K med et vaske
toilet for at opnå bedre hygiejne,
komfort og øget selvhjulpenhed.
Der er lagt vægt på rengøringsvenligt
og diskret design med høj funktionalitet.

Windsor 3 badekar med hæve/sænke stol
– med patenteret benløft

SIMPEL
BETJENING:
KUN 2 KNAPPER

Nedsat mobilitet er ingen hindring for et varmt bad.
Kom fx fra kørestol over på badestolen og bliv, ved
simpel betjening ført op i badet.
Mulighed for tilvalg af air spa-bad funktion, lys og lyd
i badet.
Der er lagt vægt på komfort, rengøringsvenligt og
diskret design med høj funktionalitet.
Se vores andre modeller som tilgodeser liftbrugere
og arbejdsmiljøet hos plejepersonalet.

SmartHome rådgiver dig til den bedste helhedsløsning i badeværelset,
- hvad enten der er brug for et bidet–sæde eller en komplet toilet løsning.
Stort erfaringsgrundlag med over 1.500 installationer
til både kommuner og private kunder.
SmartHome har eksisteret siden 2007 og har egen tekniker og ergoterapeuter.
Vi er med Jer lige fra rådgivning – installation til implementering.
Kontakt os for flere oplysninger på tlf. 2247 2244 eller se mere på www.smarthome.dk

SmartHome ApS
Messingvej 33 | 8940 Randers SV | Tlf. 22 47 22 44
smarthome@smarthome.dk | www.smarthome.dk
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Tekst og foto: Bente Rødsgaard

MODSTAND
ER IKKE EN FORHINDRING FOR FORANDRINGER

Modstand har aldrig forhindret Karin Beyer i at
arbejde for forandringer.
Hun mener, at saglighed og
udholdenhed kan forandre
ting til det bedre. Hun er
70 år og aktiv græsrod i
Furesø Kommune

D

ØREN ÅBNES TIL det lyse
rækkehus i Farum og musik fra 1970erne strømmer ud: "Hello I love You,"
synger den for længst døde Jim
Morrison fra The Doors, mens Karin
Beyer på 70 år er yderst levende og
i gang med at ordne praktiske ting.
Huset er tilgængeligt og præget af
både nye møbler, antikviteter og
bøger. Udenfor er en terrasse med
krukkeblomster. Karin Beyer er pensioneret universitetslektor i fysik og
underviste på Roskilde Universitet
(RUC) indtil 2008.

En cafe for mennesker med
handicap
"Jeg kom med i handicaparbejdet
i 2002 via Cafe Mødestedet, som
Danske Handicaporganisationer
(DH) stod bag. Cafeen eksisterer
stadig. Den første mandag i måneden mødes mennesker med
handicap i aktivitetscenter Gedevasevang. Vi spiser smørrebrød og
taler om løst og fast. Det kan både
være alvorligt, men også sjovt og
hyggeligt. Sommetider har vi en op16 • HANDICAP NYT 4 - 2014

lægsholder og debat. Vi erfaringsudveksler, lærer hinanden at kende
og drøfter spørgsmål, som kan udvikles til handicappolitik,” siger hun.

Kommunen lytter til grupper
Den første opgave, hun blev involveret i, var at få lavet forbedringer
i Farum svømmehal, som ikke var
optimal for brugere med handicap.
”Jeg tog billeder og forklarede hallens ledelse og politikerne, hvad
der burde ændres i omklædningsrummene og ved at komme som
repræsentant for DH, blev der lyttet
og ændret.” Senere blev det også
til medlemsskab af Dansk Handicap
Forbund.
Karin Beyer har været involveret
i et hav af lokalsager fx udformningen af lokalplaner for den tidligere
Farum Kasserne og kommenteret
mange anlægsarbejder i kommunen. Samarbejdet med politikere og
forvaltning har været godt, fx har
DH græsrødderne sat lokalpolitikerne i kørestole, så de kunne opleve
kommunen på en for dem ny måde.
FNs standardregler og senere FNs
handicapkonvention er også brugt
flittigt og har medført klare aftryk i
kommunens handicappolitik.
Farum kommune blev slået sammen med Værløse kommune, og fra
2006 til 2013 var Karin Beyer medlem af Furesø Kommunes handicapråd. Selv om tilgængeligheden
gennem alle årene har fyldt meget,
så har hun beskæftiget sig med
en bred vifte af handicappolitiske
spørgsmål.

Tilgængelighed som
kommunal øjenåbner
"I et nybyggeri i Værløse var der sløjfet en elevator, og derfor kunne ingen
kørestolsbrugere komme til en cafe,
som ligger oven for en stor trappe.
Det udløste mange protester. Vi gik til
sidst til Statsforvaltningen og fik ret i,
at der skulle have været en elevator.
Kommunen gav dog dispensation, så
det endte med, at der kom en lukket
løfteplatform. Den er ofte i stykker og
står som en skamstøtte. Men det gode ved sagen var, at politikerne blev
mere opmærksomme. Vores grundige
arbejde i denne og andre sager aftvang respekt og forståelse for, hvor
vigtigt tilgængelighed er, og at det er
lettest og billigst at lave tingene rigtigt fra start.”

Generationsskifte er svært
I foråret 2013 trådte Karin Beyer
efter eget ønske af som formand for
DH Furesø, som hun havde været
formand for i siden 2007. Efter sidste
kommunalvalg er der kommet nye
på posterne i handicaprådet. Karin
Beyer håber, at det høje niveau i det
lokale handicappolitiske arbejde
forsætter.
"Generationsskifte i frivilligt foreningsarbejde er altid problematisk,
for når noget kører godt, så kommer
der ikke nye kræfter til, og når nogen
så vil ud af et arbejde, så står der
heller ikke nogen parat, som er skolet
til at tage over. Det er ikke altid lige
let at finde talenter, som er driftssikre, og som kan se ud over deres
egne personlige problemstillinger og

”Jeg opgiver ikke,
fordi jeg møder
modstand.”
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Lotte Pehrson tv. og Karin Beyer kan ikke komme ind på Kvicklys cafe i Kvickly, men må
sidde nedenfor trapperne. Senere kom der en lift, der ikke duede ordentligt, dernæst en
ny lift, som ofte er ude af drift. Privatfoto.

Karin Beyer i 1971 i Fælledparken sammen med nogle kollegiekammerater fra
Egmont Kollegiet. To år efter blev hun lektor i fysik på RUC. Den første kvinde i landet, der fik en sådan stilling. Privatfoto.

arbejde på det almene plan," siger
hun.

lidsposter i DH, er hun stadig tovholder for DH’s arbejde med fysisk
tilgængelighed og aktiv i beboerarbejde.
Livet som ældre med handicap
fungerer for hende, og hun får kun
en smule hjemmehjælp til rengøring. Dog er der en ting, der kan
irritere hende, og det er, når nogen
siger: Det må være lettere at have
haft et handicap altid, end hvis
man får et handicap senere i livet.
"De aner ikke, hvad de taler om.
Da jeg var ung, kunne jeg ikke
danse, cykle eller løbe. Det var
ikke sjovt, men man måtte jo leve
med det, og det betyder mindre
nu. Siden fik jeg igen smertefulde
benbrud, det gav et dyk. Som ældre oplever man nye nedgangsperioder, og man lander på et endnu
lavere funktionsniveau end før. Muligheder for aktiviteter forsvinder.
Det er ikke mindre belastende end
for folk, der har været raske det
meste af livet. Jeg synes, man bør
droppe helbredssammenligninger,
vise forståelse for andres situation
og løse konkrete opgaver i stedet
for.” ■

Smertefulde benbrud og
uddannelse
Karin Beyer er født med brækkede
knogler som følge af Osteogenesis
Imperfecta, som er en alvorlig bindevævssygdom, der udover skøre knogler også giver problemer med led
og tænder. En voksen datter og tre
børnebørn har heldigvis ikke arvet
hendes sygdom. Som barn brækkede
hun ofte sit lårben og var tit på hospitalet. I perioder har hun gået med
en eller to stokke, men siden 2006
har hun brugt kørestol dagligt.
Hun blev student i 1962 og senere
cand.scient. i fysik og matematik og
skrev en guldmedaljeafhandling. I
1973 blev hun lektor på RUC og var
i mange år den eneste kvindelige
universitetslektor i fysik i Danmark.
Hun lever nu af sin pension efter de
mange år som universitetslektor.

Aktive studieår
I studietiden var hun med i studenterrådet og i kollegianerrådet på
Egmont Kollegiet, hvor hun boede.
18 • HANDICAP NYT 4 - 2014

”Hver sommer blev kollegiet omdannet til hotel, og beboerne tog
hjem til forældrene eller måtte leje
sig ind på andre kollegier. Enkelte
blev ansat og arbejdede på hotellet.
Tiderne ændrede sig i 1960erne,
og vi ønskede at blive boende hele
året og ved at fremføre saglige argumenter overfor Egmontfonden, som
stod bag kollegiet, blev det ændret.
Det var dog ikke let, men jeg opgiver
ikke, fordi jeg møder modstand. Igen
var det saglighed og ikke mindst
udholdenhed, som gav resultater,"
fortæller hun.
Studieårene blev tilbragt på det
”utilgængelige” Niels Bohr institut,
men dengang kunne hun gå på trapper. På RUC er en del af bygningerne
tilgængelige, især de bygninger der
rummer naturvidenskaberne. ”Jeg
har været meget engageret i det pædagogiske og tværfaglige arbejde på
RUC, og i diverse forskningsprojekter
om læring – især pigers forhold til
fysikundervisning, og jeg kommer
stadig på RUC som ulønnet.”

Folk er uvidende
Selvom hun har fratrådt sine til-

Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund
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HJÆLP TIL AT KORTLÆGGE VIRKSOMHEDER
Det er vigtigt
at sikre mennesker med handicap adgang
til det danske
arbejdsmarked.
En måde at
sætte fokus på
området er at eksponere de virksomheder, der allerede har personer med handicap ansat.
Dansk Handicap Forbund (DHF)
har kontakt til både Dansk Arbejdsgiverforening (DA), Dansk Industri
(DI) og Dansk Erhverv, og DHF vil
gerne præsentere dem for et landsdækkende kort, som viser disse
virksomheder. Formålet med kortet
er både at eksponere virksomhe-

derne i arbejdsgiverforeningerne og
overfor politikere, men også at få
andre i et lokalområde gjort positivt
interesserede, ikke mindst de virksomheder, der er tøvende overfor at
tilbyde arbejde til mennesker med
handicap.
Kortet kan evt. følges op med
virksomhedsartikler med afsæt i
bevægegrunde, erfaringer, vilkår,
fordomme, rummelighed, samfundsansvar osv. Ligeledes kan
de medarbejdere, der ønsker det,
beskrive deres hverdag, deres arbejdsmæssige vilkår, arbejde og
livskvalitet osv.
Kort sagt vil Dansk Handicap Forbund gerne sige erhvervslivet tak
og samtidig skabe et overblik, så

forbedringer, udbygning og jobskabelse bliver nemmere at gå til.

Hvordan hjælper du?
Jeg har derfor brug for navn og
adresse på såvel virksomhed og
medarbejder, så jeg kan udarbejde
et erhvervsmæssigt landkort over
Danmark. Alle oplysninger behandles
fortroligt, og ingen kontaktes, uden
at du på forhånd er orienteret. Virksomheder kan i denne sammenhæng
være såvel private som offentlige
virksomheder samt organisationer.
Du kan kontakte mig på jens@dhfnet.dk eller tlf. 39 29 35 55.
Jens Bouet, direktør i
Dansk Handicap Forbund.

5 stjerner i sikkerhed

Vi præsenterer den helt nye Ford Transit Custom Kombi. Bilen, med et moderne
og dristigt design, og som er fyldt med det nyeste indenfor teknologi og sikkerhed.
Som den eneste i sin klasse er Ford Transit Custom blevet tildelt de maksimale 5
stjerner i Euro NCAPs sikkerhedstest. Som prikken over i’et kan den fås med alt fra
bakkamera i bakspejlet til SYNC med automatisk nødopkald og Lane Keeping Alert,
som advarer dig, hvis du kommer til at køre ud over striberne i din vognbane. Ford.dk

FORD TRANSIT CUSTOM KOMBI

E

14,3-15,6 km/l, CO2 168-183 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.
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Grupperejse

Mar y Sol på Tenerife 2 uger
Standard lejlighed
Person v/2 personer fra kun kr.

12.895,-

Afrejse Billund eller København 19/10 - 2/11 2014.

Tag på kør-selv ferie

- gennem USA’s storslåede natur
22 spændende dage med storbybesøg og fantastiske
naturoplevelser
Bemærk: Handicapbil kan lejes.
Kontakt os for mere information og bestilling.

HandiTours er blevet en del af Proﬁl Rejser.
Du ﬁnder os på www.proﬁlrejser.dk/handicaprejser
For bestilling eller spørgsmål kontakt vores rejsespecialister på
tlf. 70 22 72 52 eller mail til rejs@proﬁlrejser.dk
Se ﬂere tilbud på handicapvenlige rejser på www.proﬁlrejser.dk/handicaprejser
Vi er medlem af Rejsegarantifonden nr. 2356

DET SKER I DHF
September 2014

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

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

dhf@dhf-net.dk

Landsformand:

susanne@dhf-net.dk

Medlemsservice

dhf@dhf-net.dk

Politisk konsulent:

konsulent@dhf-net.dk

Rådgivning

social@dhf-net.dk

Handicap-nyt:

bente@dhf-net.dk

Informationsmedarbejder:

mads@dhf-net.dk

Ulandssekretariatet:

uland@dhf-net.dk

Forældrekredsen:

fk@dhf-net.dk

Ungdomskredsen:

uk@ungdomskredsen.dk

RYK:

info@ryk.dk

▼

Amputationskredsen:

ak@dhf-net.dk

NYT FRA AFDELINGERNE

Assens
Tirsdag den 30. september kl. 19.00: Tupperware-party.
Tirsdag den 14. oktober kl. 19.00: Intet arrangement pga.
ferie.
Tirsdag den 28. oktober kl. 19.00: Foredrag ved Jens Madsen.
Tirsdag den 11. november kl. 19.00: Hyggeaften.
Alle arrangementer foregår på Stadionvej 10 i Assens.
Tirsdag den 25. november kl. 19.00: Juleklip og æbleskiver.
Tirsdag den 9. december kl. 18.00: Julefrokost. Tilmelding
senest den 15.11.

Frederikshavn/Sæby
Torsdage den 18. september samt 2. og 16. oktober og
6. november: Bankospil.

Fredag den 7. november kl. 18.00-22.30: Dagcentret
Ingeborgvej: Grønlangkålsfest. Pris kr. 80.
Torsdag den 22. november: Årets sidste bankospil.
Søndag den 7. december kl. 14.00-17.00: Juletræ.
Pris kr. 25. Tilmelding senest den 20.11 Tilmeldinger
til Jensy, tlf. 20 62 93 00, Inger, tlf. 51 57 06 38 eller
Poul Ole, tlf. 23 66 12 96.

Frederikssund/Halsnæs
Onsdag den 22. oktober kl. 18.30-22.00: Foredrag.
Pris: kr. 25. Tilmelding senest torsdag den 16. 10. Der
serveres smørrebrød og kaffe/te med brød til.
Onsdag den 12. november kl. 18.30-22.00: Bankospil.
Pris: kr. 25. Pris for plader kr. 10. Tilmelding senest
torsdag den 6. 11.
Arrangementerne foregår Aktivitetshuset i Multisalen,
Jernbanevej 2, Frederiksværk. Medmindre andet er
nævnt.
Lørdag den 13. december kl. 13.00-17.30 i Jernbanegade 2, Frederiksværk: Julefest. Pris: kr. 175 for medlemmer. Kr. 250 for ikke medlemmer. Tilmelding senest 4.12.
Tilmeldinger til Hanne Ulvedal, 47 72 34 38/24 83 37
77. Husk at oplyse om sukkersyge og om kørestol/rollator ved tilmelding til arrangement.

Grenå
Tirsdage den 7. og 21. oktober, 4. og 18. november samt
2. december (jule-afslutning ): Håndarbejdsmøde i Posthaven.
Torsdag den 16. oktober kl. 18.30: FC Folkedanserne underholder os. Tilmelding senest den 14.10.
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Lørdag den 1. november og søndag den 2. november,
kl. 14.00 - 17.00 på Ungdomsskolen (Søndre skoles gamle
svømmehal ): Den store årlige basar. Håndarbejdstombola
med flotte gevinster, lykkehjul, fiskedam samt kaffeborde
m/boller, kringle og lagkage. Søndag kl. 15.00, underholdning v/ ”Brumbasserne”. Husk tilmelding til bussen.
Bussen kører kun lørdag.
Torsdag den 20. november kl. 18.30 i Posthaven: Andespil. Tilmelding senest den 18.11.
Alle tilmeldinger kan ske til Karen, tlf. 23 60 33 56.

Haderslev
Tirsdage den 7. og 21. oktober samt 4. og 18. november:
Lotto.
Tirsdag den 14. oktober: De glade pensionister.
Tirsdag den 28. oktober: Foredrag om TV glad v/ Kristian P.
Mølgaard.
Tirsdag den 11. november: André Lyngedal og Emilie.
Musik og fortælling.
Tirsdag den 25. november: Advent v/ Grethe Bosack.
Spørgsmål kan rettes til formand Etti Bramsen Kjær, tlf.
40 15 29 43.
Arrangementerne afholdes kl. 19.00 til 21.30 på Hiort
Lorenzens Center, Hiort Lorenzens vej 67 i Haderslev.

Holbæk
Tirsdag den. 2. december kl. 18.00 – 22.00 i Vommevad
forsamlingshus: Julefest med julemad, lotteri, sang og et
smukt juletræ. Pris kr. 250. Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding senest den 29. 11. til Henny, tlf. 23 98 93 09,
mail: hennycamilla@icloud.com eller til Grete, tlf. 59 43 49
24, mail: gretesonberg@webspeed.dk.

Kolding
Onsdag den 1. oktober kl. 15.00-17.00: Café eftermiddag.
The Mokka Cafe i Kolding.
Torsdag den 20. november kl. 19.00, Fynslundvej 1, i Kolding: Besøg hos Haugaard, kaffe og kage serveres. Bindende
tilmelding til Birthe Rasmussen inden 1. 11. Pris kr. 25.
Håndarbejdet fortsætter på de normale dage fra september til december. Kontakt bestyrelsen for yderligere info.

Korsør/Skælskør
Mandag den 22. september kl. 17.30-21.30: Medlemsaften
med spisning. Pris kr. 115. Evt. bus kr. 60. Ring og hør om der
er ledige pladser tlf. 58 19 60 79 eller 20 96 27 69.
Lørdag den 11. oktober: Løvfaldstur til Benløse Kro. Se
mere i lokalblad.
Mandag den 17. november kl. 17. 30 - 21.30 i Teglværksparken i Korsør: Medlemsaften.

Midtvest
Lørdag den 1. november: Indkøbstur til Tyskland. Afgang fra
Tjørring kl. 9.30, kaffepause undervejs, forventet ankomst til
shopping kl. 13.30, aftensmad kl. 17.00 og afgang kl. 19.00.
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Pris for medlemmer kr. 250. Ikke medlemmer kr. 300. Pris for
hjælper kr. 150. Sidste tilmelding den 2.10.
Lørdag den 22. november kl. 17.00 - 23.30 i ”Folkedanserhuset” på Bornholmsvej i Herning: Julefrokost (stiftelsesfest). Dørene åbnes kl. 17.00, kl. 17.30 serveres julebuffet.
Dans og kaffe. Pris kr. 150 for medlemmer, kr.75 for hjælpere, ikke medlemmer kr.200. Sidste tilmelding er den 30.10.
Lørdag den 6. december i vores lokale på Teglvænget 107 D
i Herning: Julehyggedag. Jule klippe dag med gløgg og æbleskiver. Ingen tilmelding.

Møn
Torsdag den 9. oktober kl. 13.30-16.00: Tur til Samlermuseet, Thorvangs Allé 7 i Stege. Efterfølgende kaffe/te og brød
på Tots Café. Pris kr. 125 for medlemmer, kr. 175 for ikkemedlemmer. Tilmelding senest den 7. 10. kl. 12.00.
Torsdag den 27. november kl. 12.30-16.00 i Foreningens
Hus, Rødkildevej 9 b i Stege: Afslutning på 2014. Pris kr. 100
for medlemmer, kr. 150 for ikke-medlemmer. Senest tilmelding 24. 11. kl. 12.00.
Tilmelding til arrangementer skal ske til Jytte, tlf. 40 35 11 02
eller Svend, tlf. 21 22 20 55.

Næstved
Onsdage den 24. september og 29. oktober samt 26. november kl. 18.30 – 21.00: Hyggeaften i kælderen. Tilmelding til Tobias Juliussen, tlf. 20 91 87 11.
Onsdage den 1. oktober og 5. november samt 3. december kl. 19.00-21.30: Bankospil. Tilmelding - Taxa til
Anette Fasmer, tlf. 28 41 34 06.
Onsdag den 15. oktober kl. 19.00-21.30: Vi ser billeder fra
afdelingens rejse til Holland og drøfter ideer til næste års
rejse. Tilmelding - Taxa til Anette Fasmer, tlf. 28 41 34 06.
Fredag den 31. oktober kl. 17.30-22.00: Efterårsfest. Med
tre-retters menu, musik og dans. Pris 250 kr./gæster 300 kr.
Tilmelding senest 24. 10 til Søren Linke, tlf. 31 79 48 04.
Onsdag den 19. november kl. 19.00-21.30: Hyggeaften
med juleklip, gløgg og æbleskiver. Pris 25 kr./gæster 40 kr.
Tilmelding - Taxa til Anette Fasmer, tlf. 28 41 34 06
Alle arrangementer foregår på Engvej 18 i Næstved, med
mindre andet er oplyst.

Odense
Torsdag den 9. oktober kl. 18.00-21.30: Alles fødselsdagsfest. Tilmelding senest 6. 10. til Annette, tlf. 30 25 22
71.
Torsdag den 6. november kl. 18.00-22.00, Tarup Gamle
Præstegaard: Bankospil. Spillet starter kl. 19.00. Tilmelding nødvendig. Smørrebrød kan bestilles hos Annette
senest den 3. 10. Smørrebrød pris kr. 14 pr. styk.
Søndag den 7. december kl. 12.30-17.30 i Hjallese Forsamlingshus: Julefrokost. Pris: kr. 200. Tilmelding senest
den 24.11.
Tilmeldinger til Susanne, tlf. 61 31 35 75, Jørn, tlf. 30 13
35 75 eller Annette, tlf. 30 25 22 71.

• Priser fra kr. 4.075/uge
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Odsherred
Onsdag den 24. september kl. 16.00-20.00, Højby Sø, Ellingebjergvej 1 i Højby: Tilgængelighed for alle. Foredrag
v/ Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Pris kr. 100. Dækker håndmadder og kaffe/te. Tilmelding senest 19. 9. 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.

Rødovre
Torsdage den. 25. september og 23. oktober kl. 19.0022.00: Bankospil.
Tirsdag den 21. oktober kl. 10.00 - 17.00: Løvfaldstur til
Gerlev Kro. Vi kører fra Ørbygård kl. 10. Kun for medlemmer pris kr. 200. Bindende tilmelding til Jytte senest den
14. 10.
Hvor andet ikke er nævnt, foregår arrangementerne på
Ørbygård.

Silkeborg
Onsdage den 22. oktober og 19. november kl. 19.30:
Bankospil.
Onsdag den 5. november kl. 19.30: Cabaret. Pris: kr. 50 inkl.
Kaffe og franskbrød.
Søndag den 16. november kl. 12.30: Frokost på Signes
Minde Kro. Pris kr. 150. Tilmelding senest den 10. 11. til
Birthe, tlf. 61 26 54 20.
Onsdag den 3. december kl. 19.00: Julehygge. Pris: kr. 50.
Arrangementerne foregår på Remstruplund, med mindre andet er nævnt.

Skagen
Torsdage den 18. september, 2. og 23., oktober samt 6.
og 20. november kl. 19.00-22.00: Bankospil.
Mandag den 22. og 29. september og mandage den 6.,
13., 20., 27., oktober samt mandage den 3., 10., 17. og
24. november kl. 14.00-16.30: Mandagsklub.
Torsdage den 25. september og 27. november kl. 19.3023.00: Danseaften.
Fredag den 10. oktober kl. 18.00-22.00: Fællesspisning.
Lørdag den 15. november og søndag den 16. november
kl. 10.00-16.00 (søndag 10.00-15.00): Juletombola.
Pris for fællesspisning for medlemmer: kr. 70, ikke-medlemmer kr. 150. Tilmelding senest fem dage før på tlf.
22 53 40 73 eller 20 86 45 54.
Pris for danseaften kr. 70. Dækker to stk. franskbrød med
rullepølse og ost. Tilmelding senest tirsdagen før på tlf. 22
53 40 73 eller 20 86 45 54.

Skive/Viborg
Tirsdag den 7. oktober kl. 19.00: Gæt en sang. Pris kr. 20
for medlemmer, kr. 50 for ikke-medlemmer. Kaffe/te og
brød serveres.
Tirsdag den 4. november kl. 19.00: Lotterispil. Kr. 5 pr.
plade. Kaffe/te og brød sælges til kr. 20.
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Tirsdag den 2. december kl. 19.00: Julehygge. Medbring
pakke kr. 25. Tilmelding senest den 26.11 til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31. Alle arrangementer foregår på aktivitetscentret, Odgaardsvej 15A.

Slagelse/Sorø
Mandag den 6. oktober kl. 18.00-21.00: Medlemsaften.
Pris: kr. 45. Tilmelding senest 29.9.
Lørdag den 11. oktober kl. 11.00-17.00, Slagelse Busstation: Løvfaldstur. Pris: kr. 395. Tilmelding senest 3.10.
Mandag den 3. november kl. 18.00-21.00: Fødselsdagsfest/julefrokost. Mere i det lille blad.
Mandag den 1, december kl. 18.00-21.00: Julehygge.
Mere i det lille blad.
Til- og afmelding skal ske til Aase, tlf. 26 21 70 02 eller
Susanne, tlf. 29 33 07 35.

Stevns/Faxe
Søndag den 12. oktober: Feriebilleder/høstfest.
Søndag den 9. november: Mortens Aften.
Søndag 30. november: Juleudsmykningstur.
Torsdag den 4. december: Julehygge.
Al tilmelding til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33 eller IngeLise Pedersen, tlf. 25 33 32 17 (efter kl. 16.00), mail
ilpstevns@gmail.com.

Sønderborg
Tirsdag den 23. september kl. 19.00 i Menighedshuset,
Østergade 1 i Sønderborg: Foredrag v/ Søs Egelind. Tilmelding senest den 19. 9. til Helle Andersen, mail fritid@
lof-syd.dk, tlf. 73 42 10 10.
Onsdag den 17. september og onsdag den 24. september samt onsdag den 1. oktober kl. 19.00-21.30 på
Sønderborg Idrætshøjskole. Pris: kr. 75 pr. aften. Dækker
kaffe/te og brød. Sidste tilmelding: 10. september til Bente Rey på mail benterey@bbsyd.dk eller tlf. 74 41 68 63.
Onsdag den 22. oktober kl. 18.00-22.00, Café Figo, Rådhustorvet 8: Bogcafé. Pris: kr. 250. Dækker mad og foredrag. Drikkevarer kan købes. Sidste tilmelding den 15. 10.
Fredag den 21. november kl. 14.00, Ved Gaden 3, Rudbøl, Højer: Café Fruens Vilje, Pris: kr. 100. Tilmelding senest den 6. 11.til Hanne på mail sottrupskov@hotmail.dk,
tlf. 24 44 12 54.
Onsdag den 3. december kl. 16.00-20.00 i Multisalen,
Dybbøl Skole. Julehygge. Tilmelding senest 28.11. til
Bente Rey, tlf. 74 41 68 63, mail benterey@bbsyd.dk.

Vordingborg
Mandage i oktober kl. 18.45: Bankospil. Mandage i november kl. 18.45: Bankospil. Dørene åbnes kl. 17.30. Salget slutter kl. 18.30.

Aarhus/Randers
Onsdag den 17. september og 22. oktober kl. 17.00: Mad
med Mille. Hemmelig gæst.

Torsdag den 9. oktober kl. 16.30: Rundvisning på Godsbanen. Mulighed for fællesspisning i restauranten efter
rundvisning. Tilmelding senest den 6. 10. til Helle, tlf.
27 12 54 58.
Onsdag den 19. november kl. 17.00: Mad med Mille. And.
Arrangementerne foregår på Lyngå Skolen, Graham Bells
Vej 1. Tilmelding senest dagen før til Marie Louise, 61 60
97 27.

Magnolia
- Danmarks smukkeste plejeseng

ANNONCER
INVACARE EL-KØRESTOL OG ELEGANT
FARSTRUP-HVILESTOL SÆLGES
Invacare el-kørestol. Kan anvendes både ude og inde styrepult kan foldes tilbage, så stolen kan køres tæt til
et bord. Ryglæn kan tages af, så stolen kan transporteres
i bil. Pris kr. 30.000 som ny. Sælges for kr. 10.000 eller
rimeligt bud. Stolen kan ses/hentes i Århus.
Elegant Farstrup-hvilestol. Ryglæn og fodstøtte justeres
elektrisk og hver for sig. Lille svingbart bord monteret
til højre eller venstre. Se evt. model Nova på http://www.
farstrup.dk/page1793.aspx. Nypris kr. 24.000. Kun brugt
i tre måneder. Sælges for kr. 9.000 eller rimeligt bud.
Stolen kan ses/hentes i Århus. Se evt. guloggratis.dk hvor stolen også er sat til salg. Kontakt Anna Ellegaard,
tlf. 24 27 35 70 eller age@fibermail.dk

STOL "ERGO TEC" SÆLGES
Stol Ergo tec, sadel 2 Rehab i grå. Ergonomisk og komfortabel sadelstol med lille ryglæn og centralbremse system.
Stolen kan anbefales, hvor der kræves stor bevægelighed,
eller hvor det kan være svært at få plads. Stolen har et
sadelformet sæde, som giver både god støtte og bevægelsesfrihed. Den har et lille ryglæn, som støtter præcist i
lænden. Stolen er justerbar i højden, sædevip og ryg. Siddehøjden er 56-76 cm. Stolen er aldrig brugt. Nypris er
kr. 10.876 Kvittering haves. Prisforslag: kr. 7000. Bud
modtages. Stolen skal afhentes på Skejbyvej 249, 8240
Risskov. Henvendelse til Rita Jensen, tlf. 86 21 60 65.

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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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:

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 fire gange årligt
- medlemsrabat på RYKs mange arrangementer
- indflydelse på RYKs sundhedspolitiske arbejde
Læs mere på ryk.dk eller kontakt formand Torben Bach
Holm, tlf. 24 25 99 35 mail torben@bachholm.dk

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.

RABATORDNINGER:
RUSTBEHANLING TIL BILEN
Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 15% rabat
på rustbeskyttelse af bilen til medlemmer af Dansk
Handicap Forbund. Indehaver Brian Hansen henvendte

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 af 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

sig til DHF med tilbuddet og fortalte, at han fik ideen
ved at kigge på arbejdet i nabo-virksomheden, der indretter handicapbiler.
Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys
dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres
med andre rabatter. Læs mere og bestil tid på www.
mercasol-antirust.dk. Du kan også kontakte firmaet på
tlf. 49 19 40 63 eller mail mercasol@live.dk.
RABAT PÅ OSTEOPATI-BEHANDLING
Osteopat Olivar Frederiksen behandler mennesker for
blandt andet smerter i bevægelsesapparatet. Osteopati
er en behandlingsform, som arbejder med kroppens
problemer og forsøger at skabe ligevægt i kroppen gen-

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.

nem behandling med manipulation, fx tryk og stræk.
Olivar Frederiksen har klinik i Hellerup nord for København og medlemmer af Dansk Handicap Forbund får 20
% rabat på behandling ved fremvisning af medlemskort
til DHF. Læs mere om behandlingen og klinikken på
www.osteopatibehandling.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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MEDLEMSRABAT PÅ BEHANDLING
Body Self Development's System (forkortet Body-sds)

Kørestolstraktor

er et dansk helhedsbaseret behandlingssystem, der har

For dig der vil selv - hele livet !
Klik på og kør

klinikker i henholdsvis Karlslunde syd for København og
Pilestræde i København. Medlemmer af Dansk Handi-

Klik på og kør …

cap Forbund kan få 15% rabat på behandling, træning

Hvorhen du vil

og køb af dvd. Medlemskortet skal blot vises. Body-sds
henvender sig til tre typer kunder: Kunder med kropslige
skavanker, fx smerter, kunder, der ønsker at forebygge
skavanker og kunder der ønsker at udvikle sin krop og få
mere energi, overskud, styrke, smidighed m.m. Centret i
Karlslunde er handicapegnet og har gratis parkering. Der
kan bestilles tid på hjemmesiden www.body-sds.dk, hvor
man også kan finde mange flere oplysninger, eller på tlf.
33 32 30 90.
DE MOBILE FRISØRER
Få din frisør til at komme hjem til dig, når der er brug for
en klipning eller andet frisørarbejde. Dansk Handicap
Forbund og virksomheden De mobile frisører har indgået
en aftale, der indebærer 15% rabat på al slags frisørarbejde til medlemmer af Dansk Handicap Forbund.
Ring til frisøren og aftal tid på tlf. 70 10 00 01. Se mere

Forhandler
WAYUP • Niels Horsbøl • 20 40 63 18
WAYUP v. Niels Horsbøl - www.wayup.dk
Tlf. 20 40 63 18

www.wayup.dk

på www.demobile.dk.

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

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

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

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

• Omsorg

• Ansvar

• Fleksibilitet

• Respekt

end 10 års erfaring

• Kvalitet

• Livskvalitet

• Stabilitet

P.P.
Handicapservice ApS
INTERNET

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

E-MAIL

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

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 dhf@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

INDKALDELSE TIL KONGRES 2014
Dansk Handicap Forbund afholder sin 18. ordinære kongres i dagene
torsdag 16. – søndag 19. oktober 2014 på Egmont Højskolen.
Dagsorden, jf. vedtægterne
1. Valg af dirigenter
2. Valg af stemmeudvalg
3. Beretning fra hovedbestyrelse
4. Årsregnskab 2012 og 2013
5. Fremtidigt arbejde
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
a. Landsformand
b. Næstformand
c. Hovedkasserer
d. 10 hovedbestyrelsesmedlemmer og 5 suppleanter
8. Eventuelt

Drømmebilen?
Forhandler og opbygger i alle mærker

Følg osog
på Facebook
Kom ud
køre

Se video på YouTube

Innova�ve hjælpemidler

Hos os er et handicap ingen hindring for at komme ud og køre og vi
Vores mission er at gøre dit liv nemmere og mere ua�ængig, med
opbygger
i alle mærke
bilmærker.
Vi har over
35forhandler
års erfaring
med indretning
af Langhøj. smarte og innova�
hjælpemidler
ikke før er set i Danmark.
Uanset hvilket
din drømmebil
har,
og opbygger
vi den hos
35 års
erfaring medsom
handicapbiler
• Over ve
Vi gør det meduanset
æste�kom
og kvalitet
forstandard
øje, så dineller
bil bliver
ﬂotløsning.
at se på og
sam�dig dækker
med
5 bilhuse
og 6 ud
servicecentre
• Landsdækkende
handicapbiler,
det er en
special
I dit
Vores fysioterapeut
Mar�n Fog
kommer
gerne
for en demonstra�on
alle dine
behov.bilhus,
For oser
er der
et handicap
hindring
at komme
ud biler
at køre. Kontakt dit
l hur�
levering
biler
d overpå
20Tlf.
• Al�
lokale
Langhøj
et bredtingen
udvalg
af de for
mest
anvendte
og kan træﬀes
direkte
20klar
77�52
38.gBesøg
også www.langhoejmuligmeget
servicemere
for borger
og kommune
• Bedst
LanghøjSå
bilhus
uforpligtende
snak ellerbilsnak.
bes�l en demonstra�on.
�llokale
afprøvning.
komfor
indenog
få en uforpligtende
live.dk hvor du
kan læse
om vores
hjælpemidler.

Aalborg
Jellingvej 7
9230 Svenstrup J
Tlf. 87 41 10 50

Aarhus
Hasselager Centervej 26
8260 Viby J
Tlf. 87 41 10 40

Kolding
Albuen 68 B
6000 Kolding
Tlf. 27 14 49 14

Odense
Bramstrupvej 27
5792 Årslev
Tlf. 27 14 49 14

København
Vibeholms Allé 27
2605 Brøndby
Tlf. 43 43 00 66

www.langhøj.dk
www.langhøj.dk
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RÅDGIVNING

Af Jeppe S. Kerckhoffs

Jura bremser kommunernes
BPA-besparelser
Lovgivningen sætter klare grænser for kommunernes
mulighed for at skære i eller frakende BPA-ordninger, det
viser afgørelser fra Ankestyrelsen

B

ORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)
gives til personer, som på
grund af deres handicap
ikke kan have et aktivt og udadvendt liv, hvis ikke de har personlige hjælpere, og uden BPA ville
alternativet være et botilbud eller
et isoleret liv i hjemmet.
Kommuner i hele landet har i de
seneste år forsøgt at frakende eller
skære i BPA-ordninger. Dansk Han30 • HANDICAP NYT 4 - 2014

dicap Forbund (DHF) har hjulpet
medlemmerne i en række sager og
bidraget til at få afgørelser, som kan
få stor betydning for retspraksis
fremover.

Socialministeren hjælper
med fortolkning
På baggrund af en sag som Dansk
Handicap Forbund har haft i Ankenævnet, er det slået fast, at en kommune ikke kan reducere i en BPA-

BPA-ordningen
- Der ydes tilskud til ansættelse af
personlige hjælpere efter servicelovens § 96, når borgeren har et
massivt og sammensat behov, som
gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte.

Socialministerens
præcisering
- Socialudvalget 2013-2014. SOU
Alm. Del endeligt svar på
spørgsmål 474.

Vigtige afgørelser
-A
 nkestyrelsens principafgørelse
39-09, 49-13 samt 110-11.
-O
 mbudsmandsudtalelse FOU
2011 16-1.

ordning, hvis behovet for hjælp er
uændret. Sagen har været nævnt
i Folketinget, hvor Socialminister
Manu Sareen kom med en præcisering af regler og det retsgrundlag, som Ankestyrelsen benytter. I
svaret understregede han, at der
gælder ”et skærpende begrundelseskrav, hvis kommunen vil skære
i en ordning.”

BPA og hjemmepleje skal
udregnes forskelligt
Mange kommuner set stort på, at
hjælp i en BPA-ordning udmåles
efter en konkret og individuel behovsvurdering og ikke ved hjælp
af hjemmeplejens minut-urs-metode. Derfor er det meget positivt,
at socialministeren i samme svar
påpeger, at kommunerne ”ikke må
udmåle hjælpen til en BPA-ordning ved hjælp af hjemmeplejens
udmålingsprincipper.”

Vurdering af arbejdslederevne er kompleks
Dansk Handicap Forbund (DHF)
har været meget opmærksom på,
at nogle kommuner har frakendt
ordninger, fordi de vurderer, at
borgeren ikke kan være arbejdsleder for sine hjælpere. Det sker
ved fx at fokusere på enkeltstående negative hændelser, hvor borgerne har haft svært ved at håndtere at være arbejdsleder. I DHF
mener vi, det er en udfordrende
opgave at være arbejdsleder, derfor er det vigtigt, at kommunerne
foretager en helhedsvurdering og
også inddrager de positive hændelser. Det har Ankestyrelsen i to
konkrete sager givet os ret i.

Der sættes klare grænser
I DHF glæder det os, at vi har
forhindret frakendelser, og at
de klare juridiske afgørelser fra
Ankestyrelsen sender et tydeligt
signal til kommunerne om, at der
er grænser for, hvad de må. ■

Sagerne vundet !
Tre medlemmer har bevaret deres BPA ordning med hjælp fra Dansk
Handicap Forbund
BEHOV OG ARBEJDSLEDEREVNE
En kommune ville frakende et medlem en BPA-ordning. Medlemmet
havde siden 2002 haft 16 timers
hjælp i døgnet. Kommunen mente,
at hjælpebehovet kunne dækkes med besøg fra hjemmeplejen,
og 15 timers ledsageordning om
måneden samt at han på grund af
kognitive problemer ikke kunne
være arbejdsleder. Ankestyrelsen
gennemgik hjælpebehovet og kom
entydigt frem til, ”at behovet ikke
kan dækkes gennem hjemmepleje
og ledsageordningen, og at hjælpebehovet er uændret.”
I forhold til arbejdslederevnen
havde kommunen fokuseret på en
enkelt undersøgelse, som påviste,
at medlemmet aktuelt havde udfordringer med rollen. Ankestyrelsen
lagde i stedet vægt på, at ”han sagtens kunne varetage arbejdslederrollen, hvis han fik kurser i det, men
at kommunen ikke havde givet ham
mulighed for det, at kommunen tidligere havde vurderet ham egnet til
opgaven, og at hjælperne ikke oplevede problemer i dagligdagen.”
ARBEJDSLEDEREVNE OG KOMMUNIKATIONSVANSKELIGHEDER
Et medlem var tæt på at få frakendt sin BPA-ordning på grund af
kommunikationsvanskeligheder.
Kommunen meddelte i december
måned 2013, at den ville frakende
ordningen, fordi borgeren ikke
kommunikerer verbalt, men benytter kommunikationshjælpemidler,
gestik og fysiske tegn. Det gjorde
kommunikationen langsom og gik
ud over evnen til at lede hjælperne
og kommunen henviste til enkelte
negative episoder.
DHF gjorde opmærksom på, at

kommunen skal foretage en helhedsvurdering af såvel positive
som negative forhold. Fx beskrev
samtlige hjælpere vores medlem
som en god arbejdsleder, og at
kommunikationen i dagligdagen var
problemfri.
Til vores store glæde, har Ankestyrelsen meget tydeligt slået fast, at
kommunen ikke kunne frakende
ordningen med henvisning til kommunikationsvanskeligheder – eller
henvise til enkelte negative episoder.
ÆGTEFÆLLE ANSAT SOM HJÆLPER
Et medlem havde i flere år haft
37 timers BPA om ugen og havde
ansat sin ægtefælle som hjælper,
fordi det var på den måde, de bedst
kunne få hverdagen til at hænge
sammen.
I slutningen af 2012 genvurderede kommunen ordningen og ville
skære hjælpen ned til 24 timer om
ugen blandt andet ved at halvere
timer til aktivitet ud af huset, hvis
han fortsat valgte sin ægtefælle til
opgaven.
DHF ankede sagen sammen med
medlemmet. Resultatet lod vente
længe på sig. Men i sommeren
2014 gav Ankestyrelsen os medhold. Afgørelsen var kort og klar.
Udmålingen af hjælp var helt utilstrækkelig, fordi kommunen havde
udmålt efter hjemmeplejens minutur-metode og set bort fra, at borgeren havde brug for hjælp til stort set
alt i dagligdagen. Ankestyrelsen bad
herefter kommunen om at foretage
en ny udmåling og slog samtidigt
fast, at udmåling af hjælpen skal
være præcis den samme, uanset om
man ansætter sin ægtefælle eller
en tredjemand til opgaven.
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ARBEJDSMARKED

Af Mads
Stampe
Af Bengt Sigvardsson, fotos: Jesper
Klemedsson

DEN SVÆRE
FØRSTE SAMTALE
Knapt har euforien over
at have afsluttet uddannelsen lagt sig, før end
nye bekymringer omkring
jobsituationen begynder at
fylde. Handicap-nyt har set
nærmere på, hvordan man
skal gebærde sig til en jobsamtale

D

ER ER HÅRD konkurrence
derude på arbejdsmarkedet. Hele tiden læser
man om frygten for en
tabt generation, og historier om folk,
der ryger ud af dagpengesystemet,
synes at komme i bølger i dagspressen. Heldigvis er der også historier
om, at det så småt går bedre, og at
der begynder at være lys for enden
af tunnelen.
Det hjælper dog ikke stort for de
personer, der er uden job og skriver
ansøgning efter ansøgning, og bare
ikke kan få foden inden for på arbejdsmarkedet. De begynder måske
at tvivle på sig selv, og tvivlen, hvis
de har et handicap – synligt eller
usynligt – kan virkelig få lov at vokse, efterhånden som tiden går.
I en jobsøgningssituation sidder
mennesker med handicap ofte og
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Lad være med at skrive i dit cv at du
har et handicap, hvis du gerne vil til
jobsamtale, det konkluderer SUMH i
en rapport. Foto: Colourbox.

Der er hård konkurrence derude
på arbejdsmarkedet. Hele tiden læser man om frygten for en tabt generation, og historier om folk, der
ryger ud af dagpengesystemet, synes at komme i bølger i dagspressen. Heldigvis er der også historier
om, at det så småt går bedre, og at
der begynder at være lys for enden
af tunnelen.
Det hjælper dog ikke stort for
de personer, der er uden job og
skriver ansøgning efter ansøgning,
og bare ikke kan få foden inden
for på arbejdsmarkedet. De begynder måske at tvivle på sig selv, og
tvivlen, hvis de har et handicap –
synligt eller usynligt – kan virkelig
få lov at vokse, efterhånden som
tiden går.
I en jobsøgningssituation sidder
mennesker med handicap ofte og
jonglerer med spørgsmål om, hvorvidt de for eksempel skal nævne
et handicap eller ej, eller om de
skal gøre brug af den fortrinsret til
jobsamtalen, som stillinger i det of-

jonglerer med spørgsmål om, hvorvidt de skal nævne et handicap
eller ej, eller om de skal gøre brug
af den fortrinsret til jobsamtalen,
som stillinger i det offentlige giver
ret til.
Disse spørgsmål lader sig ikke
nemt besvare. Denne artikel vil
dog alligevel forsøge at komme
med nogle bud på, hvad man skal
gøre, når man søger job.

SUMH har undersøgt sagen
Første skridt på vejen er at skele til
Sammenslutningen af Unge Med
Handicap (SUMH), som i november
sidste år forsøgte at kortlægge
nyuddannede mennesker med
handicap og deres adgang til arbejdsmarkedet. I rapporten er der
et helt afsnit om jobansøgninger
og jobsamtaler, og de giver nogle
svar, som kan bruges, hvis man
søger job.
En af de klareste konklusioner
i rapporten er, at man aldrig skal
nævne sit handicap i en jobansøgning. For selvom mange nævner
deres handicap i en ansøgning
eller i CV’et i et forsøg på at forberede arbejdsgiveren, så vedkommende ikke får et chok til en samtale, så bør man ikke nævne det.
I følge undersøgelsen lukker det
nemlig døre i forhold til at komme
ind på arbejdsmarkedet.
Undersøgelsen refererer fx til
Stinna, som fik job efter, at hun
holdt op med at nævne sit handicap direkte i ansøgningen.
”Jeg skrev det i starten, men jeg
hørte aldrig noget. Og så snakkede
jeg med en vejleder fra en handicaporganisation, som sagde ”prøv
nu at lade være med at skrive det.”
Jeg syntes da, at det var grænseoverskridende ikke at skulle skrive
det, for det er alligevel en stor del
af mig. Men så gjorde jeg det, og
på de to første job, jeg søgte efter-

følgende, kom jeg til samtale,” citerer
de hende for.

Overbevis arbejdsgiveren
En anden kæphest i undersøgelsen
er, at jobsøgende med et handicap
skal lægge mange kræfter i at overbevise en arbejdsgiver om, at handicappet ikke er en barriere for det
arbejde, de skal udføre. Det betyder,
at man selv bør præsentere sine begrænsninger og i samme åndedrag
gøre rede for, hvilke muligheder, der
findes for at få støtte.
Derfor er det vigtigt, at man som arbejdssøgende sætter sig grundigt ind
i, hvilke hjælpemidler og kompenserende støtteordninger man kan få.

Med åbenhed kommer man
længst
Det handler om åbenhed omkring
de begrænsninger, man har. Og hvis
man er åben og får præsenteret de
løsninger, der findes på de begrænsninger, man har, så er man godt på
vej, mener Mette Gabrielsen, faglig
konsulent hos Marselisborg – Center
for Udvikling, Kompetence og Viden,
som har stået bag jobportalen ijob.
nu, som henvendte sig til jobsøgende
med handicap.
”Man bør i videst muligt omfang
være ærlig omkring de ting, man
skal have hjælp til, men man skal
også huske at fremhæve de kompetencer og de resurser, man har,”
lyder det klare råd fra Gabrielsen,
som har flere års erfaring fra fleksjobområdet.
Og netop åbenhed er nøglen til
den gode dialog. Fordomme og
mangel på viden hos arbejdsgivere
kan nemlig godt give anledning
til misforståelser, og derfor er det
vigtigt, at den arbejdssøgende får
præsenteret sig selv med alle de
kompetencer, personen har.
”Det handler om at præsentere sig
på det, man kan, og ikke på det man

ikke kan. Man skal sælge sig selv på
de positive ting, men samtidig skal
man være ærlig i forhold til sine
behov”, konstaterer hun.
Dermed lægger hun sig helt på
linje med undersøgelsen fra SUMH.
I undersøgelsens sammenfatning
står, at man på baggrund af uvidenhed fra arbejdsgiveren, bør være
afklaret omkring, hvordan ens funktionsnedsættelse kan påvirke den
jobfunktion, man søger, og hvilke
særlige hensyn eller kompensationsordninger, man har brug for.

Lad være at nævne
handicappet
Men hvad betyder det så for ærlighed og åbenhed allerede i ansøgningen og i CV’et? På baggrund
af undersøgelsen fra SUMH, synes
svaret at være klart: Der er ingen
grund til at nævne det, og der er intet, der indikerer, at man skræmmer
en arbejdsgiver væk ved en samtale.
Det handler om, hvordan man ender
med at håndtere sit handicap under
samtalen, lyder konklusionen.
SUMH sætter to streger under den
pointe med dette citat:
”Selvom der er risiko for, at man
bliver valgt fra efterfølgende, øger
det alt andet lige chancerne for at
få job, hvis man bliver indkaldt til
samtale.”

Få hjælp og rådgivning
For rådgivning om, hvilke kompensationsmuligheder, der findes på
arbejdsmarkedet, bør man rette
henvendelse til sit lokale jobcenter,
der har pligt til at hjælpe. Har man
brug for yderligere sparring i forhold
til dette, står rådgivningen i Dansk
Handicap Forbund til rådighed.
For yderligere oplysninger om
retten til fortrinsret for mennesker
med handicap henvises til Specialfunktionen Job & Handicaps hjemmeside. ■
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ULAND

Af Peter Marx

Handicapidræt i
Uganda for soldater
Dansk Handicap Forbund leder et nyt stort projekt i Uganda i samarbejde med Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicap Idræts-Forbund. I maj måned blev der afholdt en uges
idrætstræning på en kaserne med 2000 soldater med handicap

V

I ER EN GRUPPE på ti
personer, der bevæger sig
hen ad den røde jordvej.
Nogle er gående, nogle
er i kørestole, andre har kunstige
ben. Vi får lov at passere vagten og
bevæger os ind på Mubende kaserne. Her er meget grønt og meget
bakket. Det ligner ikke en dansk kaserne mere en lille landsby. Til venstre for os leger nogle børn på en
basketballbane. Der står en mand
på en stige og maler målpladen. For
enden af vejen sidder en gruppe
soldater og spiller musik.
Kasernen, der ligger tre timers
kørsel fra Ugandas hovedstad, er
tilholdssted for soldater, der er
kommet til skade, og vi er her for at
afholde en uges introduktion til syv
forskellige handicapidrætter. Vores
gruppe, som skal stå for
træningen, består

af danske handicapidrætsfolk og
en engelsk fodboldspiller. Senere
støder en ugandisk volleyballtræner
til. Siddende volleyball er den eneste af de udvalgte idrætter, man på
forhånd kender i Uganda. De andre
idrætter er bordtennis, goalball,
atletik, boccia, kørestolsbasket og
fodbold for amputerede.
I Uganda er der ikke meget rehabilitering efter en ulykke og medfølgende handicap. Der er heller ikke
meget handicapidræt. Der mangler
udstyr og viden, og det er besværligt at mødes på grund af dårlige
transportmidler i et land, hvor de
fleste bor i mindre byer. Men
på kasernen er her
samlet

omkring 2000 personer, der alle har
et handicap, og det er derfor et ideelt sted at udvikle handicapidrætten i et land som Uganda. Håbet er,
at det vil inspirere andre, også civile
mennesker med handicap, til at begynde at dyrke idræt.

Fodbold på ét ben
På fodboldbanen står 20 mænd, alle med kun et ben. På nær målmanden, der til gengæld mangler sin
ene arm. Sådan er reglerne. Deres
benproteser ligger i en bunke sammen med drikkedunke og tøj. I fod-

Goalball.
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bold for amputerede skal man bruge
krykker, og det kræver stor adræthed
at drible med en bold på denne måde. Steve Johnson er holdets træner.
Han har en imponerende fart på og
sparker med stor kraft på mål. Det er
tydeligt, at soldaterne har en masse
at lære. Steve er dog meget optimistisk: "Det er en teknisk svær sport,
men alle er entusiastiske og utrolig
motiverede. Det er godt for dem
både mentalt og fysisk at komme ud
at spille, og heldigvis skal man ikke
bruge meget udstyr til fodbold."
Steve Johnson er til dagligt træner
hos engelske Everton, hvor de har
handicapfodbold for blinde, døve,
mentalt handicappede og amputerede. Han har for nogle år siden
været med til at starte fodbold op i
Ghana, som nu har både en liga og
et landshold.
En af spillerne er sergent Toko
Chandia, der er blevet udpeget til
at lede træningen fremover. Han
har været på kasernen siden 1989,
hvor han mistede sit ene ben under
kampe i det nordlige Uganda.
"Det er fantastisk at dyrke sport.
Når vi spiller, tænker jeg ikke på
andre ting og stresser helt ned. Jeg
var god til fodbold engang, og nu
hvor jeg spiller igen, glemmer jeg
mit handicap. Jeg vil elske, at vi kan
spille foran et publikum. Jeg tror
mange vil se os spille, og at det vil
blive udbredt til resten af landet, for
vi har mange i Uganda med amputationer. Jeg vil også prøve at få nogle
flere med fra byerne heromkring."

Sport der udvikler
Mange af soldaterne gentager i
ugens løb, at sporten har fået dem
til at glemme deres handicap og
glemme oplevelser fra krigen. Det er
ikke uden grund, at der er så mange
tilskadekomne. Borgerkrigen mod
Lord's Resistance Army, med den
berygtede Joseph Kony i spidsen,
sluttede for kun fem år siden. Der er
uroligheder ved Ugandas grænser
til både Kenya og Den Demokratiske

Spydkast.

Republik Congo, og så har Uganda
en stor andel i den fredsbevarende
FN-mission i Somalia.
"De har oplevet forfærdelige ting,
og mange har traumer. Jeg prøver
at løse konflikter, så det ikke går ud
over børnene også," fortæller Lily
Amooti, der er socialarbejder på
kasernen.
Lily Amooti har selv oplevet borgerkrigen på nært hold. Hendes skole, der var en pigeskole, blev angreb et af oprørshæren, da hun var 16 år
gammel. De 125 piger blev bortført
og kun reddet igen, fordi hendes lærer, en italiensk nonne, fulgte efter
dem ind i junglen. Her fik hun overtalt oprørerne til at frigive de fleste,
heriblandt Lily Amooti. De beholdt
dog 12 piger, som, Lily Amooti, mener blev solgt til soldater.
På den sidste dag af workshoppen viser soldaterne deres evner
frem for en stor mængde tilskuere,
heriblandt besøg fra den danske
ambassade i Kampala. Særligt indtryk gør goalballspillerne, der var
meget stille de første dage. Gregers
Lehrmann Bruun, der har trænet
dem, forklarer:
"De har været vant til at sidde
for sig selv i et hjørne, men i løbet
af ugen er de blevet mere og mere
udadvendte, og nu sprudler de nærmest. De har været fantastisk at se
dem udvikle sig." ■

Diskoskast.

Idrætstræningen på
Mubende kaserne har
tre formål:
• Forbedre rehabilitering
gennem idræt og bruge den
som model for rehabilitering i
Uganda generelt.
• Skabe positiv opmærksomhed
om mennesker med handicap.
• Skaffe medlemmer til de
lokale handicaporganisationer
for at gøre dem stærkere.
Workshoppen i Mubende er del
af et større projekt, som DHF har
i samarbejde med Hjerneskadeforeningen og Dansk Handicap
Idræts-Forbund og partnerne i
Uganda: UNAPD, SIA og BISOU.
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Af Bente Rødsgaard
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Digte om at have et handicap og have brug for hjælp til at leve et liv som alle andre
Jacob Buurgaard Pedersen er 37
år og har altid godt kunne lide
at skrive. I de seneste ti år har
han skrevet digte, som han nu
har fået udgivet. Enkelte digte
handler om at være barn, andre
om at være ung og flytte hjemmefra, opleve nederlag og have
mange forskellige hjælpere.
De mange digte kan ses som både erindringsglimt,
men også tanker om at leve med et handicap, som man

er født med, og som ikke forsvinder. Jacob er spastiker,
og det giver ham mange udfordringer i dagligdagen.
Han har et betydeligt talehandicap, og det gør det
besværligt for ham at kommunikere. Problemer er der
nok af, fx er det svært at få pudset briller. Noget som
mennesker uden handicap slet ikke tænker over. Derfor er digtsamlingen også god at læse for ikke mindst
hjælpere, men også pårørende med flere. Personer
med handicap vil sikkert kunne nikke genkendende til
mange af de følelser og stemninger, som kommer til
udtryk i bogen.
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Digtene er fra bogen
”Rytmer uden takt
– en spastikers livsmelodi”. Udgivet på
forlaget Zalamanca.
Pris 188 kr.
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FERIETILBUD

Af Bente Rødsgaard

DHFs
sommerhuse
i Hals er
atter klar til
udlejning
Direktør Jens Bouet har været i Hals og har malet
sommerhuse og talt med lokale medlemmer. Husene
kan atter udlejes

D

ANSK HANDICAP FORBUND har fire sommerhuse i Hals i Nordjylland, og de var sat til salg.
Det skrev vi i Handicap-nyt nr. 1, 2014, men nu
er salget afblæst, og husene kan atter lejes. Forbundets nye direktør Jens Bouet har besøgt forbundets
ejendomme.
”Ved besigtigelse af Dansk Handicap Forbunds ejendomme, har jeg haft en række meget positive oplevelser,
fx vores sommerhuse på Fyrvej 4-10 i Hals. Oplevelsen
går både på mødet med en række engagerede mennesker, der gerne vil hjælpe, og en beskeden investering,
et uforløst udlejningspotentiale samt et tilbud til alle,
som selv Lars Larsen fra Jysk Sengetøj vil være misundelig over,” siger Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap
Forbund.

Handicapegnede sommerhuse
De fire sommerhuse ligger på en række og er på hver
70 m2. Der er 4-6 sovepladser i hvert hus fordelt på
to værelser og en stue. Alle huse er indrettet som familiehuse og egnede for kørestolsbrugere. Der er fx
skydedøre, og store toiletter og baderum. Køkkenet er
også handicapegnet, og husene udlejes med tv og dvdafspiller.
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Kærlig omgang
Husene trængte dog til en kærlig omgang for at gøre dem
attraktive til udlejning. Jens Bouet, som til dagligt sidder
i Høje Taastrup, fik hjælp af lokale og frivillige kræfter i
Hals og omegn, ikke mindst af Ulla Ussing, som i mange år
har stået for udlejningen af sommerhusene. ”Ud fra hendes oplysninger lavede jeg en prioriteret liste over, hvad
der skulle ordnes ved husene i første omgang. Derefter
udarbejdede vi en ønskeliste til opgradering af husene i
investeringsøjemed,” fortæller Jens Bouet.
Sammen med Willy Øgaard, som er DHF formand for
Hals afdeling kom en indkøbsliste i stand. Willy sørgede for
opmåling, gode forretningsaftaler for indkøb og leverance
af byggematerialer, maling, udlån af værktøj og to grill.
”Med aftalerne på plads mobiliserede jeg min egen familie og venner til at tage på fire dages arbejdstræf i Hals.
Arbejdsholdet bestod primært af otte voksne, hvoraf de
fire var unge frivillige sportsfolk (17-20 år) fra Sjælland,
der gerne ville give det frivillige arbejde en chance, hvis
det gav mening. Og det gjorde det!” siger Jens Bouet.

Lej husene!
I løbet af fire dage fik gruppen malet husenes døre, vinduer og karme. Et enkelt hus stod helt færdigt og var blevet

Fire unge mennesker sagde
ja til at skifte til praktisk
beklædning, som var mere
velegnet til at male sommerhuse i hedebølge. Fra
venstre ses Mads Enøe, Oliver Vibro Jensen, Alexander
Bouet og Emil Von Rosen
Vange. Foto: Jens Bouet.

Et enkelt hus fik grøn træbejds. .Foto. Jen Bouet.

De fire huse ligger smukt tæt på strand og havn. De kan lejes
samlet eller enkeltvis. Foto: Arkivfoto.

malet/bejdset hvidt indvendigt og havde fået grøn træbeskyttelse udvendigt. Udhuset havde fået nyt tag, og hele
haven var klar til at blive omlagt. Alle husene blev klargjort
til, at lokale professionelle håndværkere kan tage over. Fra
den 1. september stod husene klar til udlejning.
”Jeg kan kun anbefale alle at besøge dette miniparadis.
150 meter fra vandet med egen gangsti til stranden. Stort
haveareal og bålsted. Tæt på Hals by og havn, som bare
er hyggelig. For den store familie er sommerhusene helt
ideelle, fordi man kan fordele sig i de fire huse. Jeg har
allerede nu inviteret mine børn og deres kærester, min
svoger og svigerinde, deres børn og kærester samt min
svigerfar, min hustru og mig selv. Fantastisk at man kan
samle familien på denne måde og samtidig have egen
base, og en dør man kan lukke,” slutter Jens Bouet. ■
Hvis du er interesseret i at leje husene, så kontakt
Ulla Ussing, tlf. 25 30 08 57, eller tlf. 98 11 17 01.
Medlemmer af Dansk Handicap Forbund har fortrinsret og særpris, men alle andre kan også leje husene.
Priser oplyses ved tilmelding.
Hals ligger tæt på Limfjorden, hvor den hyggelige Hals havn er
et besøg værd. Foto: Visit Denmark
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TILGÆNGELIGHED

Tekst og foto af Bente Rødsgaard

NYD UDSIGTEN FRA

CHRISTIANSBORG
Christiansborg slot, som
huser Folketinget, har gjort
tårnet tilgængeligt for alle

F

REDEDE BYGNINGER ER problematiske for kørestolsbrugere. Og tårnet på Christiansborg i København er ingen undtagelse. Der er trin til elevatoren, så kørestolsbrugere skal ringe på en klokke,
så kommer en Christiansborgbetjent og låser op til en
niveaufri adgang tæt på. Betjentene kører sammen med
kørestolsbrugere helt op til et stort loftsrumsareal, hvorfra resten af turen op til udsigtsplatformen foregår enten
via en trappe eller en lille lukket løfteplatformslift.
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Smuttere og god udsigt
Sven A. Knudsen, som sidder i el kørestol, er på visit og
ser hurtigt problemer med liften, fx savner han et spejl
til at se, hvad han bakker ud i, og selve liften er ret lille.
”Døren åbner ikke automatisk til det rum, hvor liften
er. Det er noget bras, især når man skal ud af liften, for
ingen kan jo se, at man sidder inde i den. Lettere er det,
når man skal ind i den, for så kan man få hjælp med døren af omkringstående,” siger han.

Book
online

Sven A. Knudsen synes løfteplatformsliften er meget lille, og
når man har fodstøtter, er der ikke meget plads.

Vel oppe er udsigten fantastisk, man kan se helt
til Sverige, og markante bygninger udenfor byen fx
højhusene i Høje Gladsaxe. Et piktogram, der viser
markante bygninger og andre tårne, er på vej, fortæller personalet. Udsigtsarealet er ca. 44 meter
over jorden, men selve tårnet er 106 meter.
I Tårnet er en stemningsfuld restaurant. Det er en
god ide at ringe og bestille bord og oplyse, at man
er i kørestol, da ikke alle bordtyper er velegnet til
kørestolsbrugere.
”Alt i alt synes jeg, at det er en god oplevelse at
være sammen med alle andre i en fredet bygning,
men nogle smuttere med liften og med indretningen af handicaptoilettet kunne være helt undgået,
hvis bygherren havde søgt vejledning i forbundet,”
konkluderer Sven A. Knudsen, som efterfølgende
har fremsendt såvel kritik som tilgængelighedstjeklister til personalet i Tårnet, som har lovet ham at
tage kritikken med til et evalueringsmøde.

Ændringer på vej
Efter besøget har Handicap-nyt talt med Steffen Filtenborg, som er ingeniør og ansat på Christiansborg,
han oplyser, at spejlet bliver rykket ned på handicap
toilettet, og der opsættes spejl i liften samt at døren
ved liften altid vil stå åben. ”Løfteplatformens størrelse bliver der ikke gjort noget ved, den er 140 cm
og er efter standarderne, men på grund af nogle sikkerhedsdøre går der 2,5 cm fra,” slutter han. ■

Det er gratis at besøge Tårnet, der er åbent alle dage

Dronningens
Ferieby – jeres helt
eget ferieparadis…
11 flotte nyrenoverede huse
er nu klar til udlejning
Efterår/vinter – særtilbud
Bo 4 nætter – betal for 3
Pris for op til 5 personer i nyrenoveret
hus kr. 1.590,Gælder i oktober (udsolgt i uge 42),
november og december 2014.
Prisen er inkl. slutrengøring men ekskl. el og
varme, som betales efter forbrug.

Nyhed: Nyrenoverede huse med loftlift

Ferie uden forhindringer

Online booking

Dronningens Ferieby 1

www.dronningensferieby.dk

DK-8500 Grenaa

(undtagen mandag). Find praktiske oplysninger og

Telefon +45 87 58 36 50

planlæg dit besøg på taarnet.dk/info

post@dronningensferieby.dk

Restauranten i Tårnet har sin egen hjemmeside med
priser osv. http://taarnet.dk/restauranten/
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PRISUDDELING

Af Bente Rødsgaard Foto: Willi Hansen

Vanførefonden

hjælper

idemagere og udøvere
Projekter og enkeltpersoner har stor gavn af den generøse
og seriøse fond

H

VERT ÅR EN MAJDAG
rykker Vanførefondens
bestyrelse og repræsentantskab ind i Nationalmuseets festsal for at holde
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årsmøde og uddele to priser. Vanførefonden blev stiftet i 1955 og
har til opgave at hjælpe mennesker
med et bevægelseshandicap.
I 2013- 2014 uddelte fonden

4.365.000 kr. til 45 projekter.
Pengene er givet til forskellige
formål, såsom ferieprojekter,
handicap-idræt og støtte til
tilgængelighedsforbedringer i
forsamlingshuse og på havneområder fx midler til at indrette handicaptoiletter eller til ramper.
Fonden involverer sig også i
store projekter og har bevilget
100.000 kr. til udkigstårn med
elevator i Kongenshus Mindepark ved Viborg. Et skibsprojekt
”The Tall Ships Races” fik også
100.000 kr., så unge med handicap kunne prøve at sejle på et
skoleskib. Dansk Handicap Forbund modtog 1,5 mio. kr.
(Se boks).
Vanførefonden støtter også enkeltpersoner med legater, og i år
modtog 216 personer et legat til
hjælp til en ferie eller en nyanskaffelse. Der er ingen tvivl om,
at fondens uddelinger vækker
glæde både hos projektmagere
og enkeltpersoner. Mange pro-

jekter ville utvivlsomt blive skrinlagt uden fondens hjælpende hånd.

Opmuntringspris til
multikunster
Vanførefondens Opmuntringspris
på 25.000 kr. gik i år til 27-årige
Jakob Nossell, som er spastiker med
talehandicap og er kendt både som
komiker, kommunikator, multikunstner og journalistelev. Måske husker
nogen ham fra en DR 2 dokumentar
i 2006 ”Det Røde Kapel”, hvor han,
kun 19 år gammel sammen med komikeren Simon Jul og journalisten
Mads Brügger, rejste til Nordkorea
under påskud af at være en teatertrup på kulturel udveksling. Udsendelsen blev prisbelønnet. Lige nu er
han i gang med en dokumentarfilm
med arbejdstitlen: ”Naturens Uor-

STOR STØTTE TIL
DANSK HANDICAP FORBUND
Vanførefonden har fra maj 2013
til juni 2014 støttet DHF med
1.505.000 kr.
Pengene er bevilget til fx, sommerkurser på Egmont Højskolen,
temadage og seminarer, organisationsudvikling, bisidderkurser,
folkemøde på Bornholm og kommunalvalgskampagne.
Forbundet takker for Vanførefondens uvurderlige støtte, som
er afgørende for at vitale aktiviteter kan realiseres.
Landsformand Susanne Olsen.

den”. Uanset hvad han er med i,
får han sat fokus på mangfoldighed og bidrager til at synliggøre
mennesker med handicap.

Vanførefondens Forskerpris
Professor Jens Bo Nielsen modtog Vanførefondens Forskerpris
2014, som er på 100.000 kr. Han
er professor ved Institut for Idræt
& Institut for Neurovidenskab og
Farmakologi. Han arbejder tæt
sammen med Helene Elsass Center for at finde nye veje til forbedring af livet for børn og unge med
cerebral parese. Han interesserer
sig forskningsmæssigt især for,
hvordan hjernen kan blive bedre
til at styre bevægelser gennem
træning og fysisk aktivitet og sund
ernæring. ■

rOaD trip i tysklanD

smukke Fuerteventura

Tag på ”Road Trip” i Tyskland. Oplev spændende
historiske byer, kultur, musik og smuk natur på
cykel, i bil eller i bus.

Nyd efteråret i varmen. Tag cyklen med og oplev
øen. Tag på tur eller køl helt af ved hotellets pool
med udsigt til havet.

fra 289,-

fra 5.560,-

Pris ved 10 personer inkl. 1
overnatning og morgenbuffet
på 4* hotel. Få skræddesyet din
rejse individuelt eller som gruppe.

Pr. person 1 uge i Jandia på et
af Sus Travels’ hoteller inkl. fly,
transfer og ½ pension.
All inclusive kan tilkøbes.

Kontakt os på www.sustravel.dk og se
flere tilbud på rejser uden begrænsninger
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Af Jeppe Kerckhoffs

Mystisk ændring af Ankestyrelsens kvitteringsbreve
Dansk Handicap Forbund (DHF) har bedt Ankestyrelsen
om at svare på, hvorfor Ankestyrelsen har ændret formuleringen i de kvitteringsbreve, som borgerne modtager,
når de anker en sag til Ankestyrelsen. Tidligere stod der i
kvitteringsbrevet: "Hvis du eller din partsrepræsentant
mener, at der mangler
oplysninger, eller I har
flere bemærkninger til
sagen, er I velkomne
til at ringe eller skrive
til os. Vi beder om at få
jeres eventuelle bemærkninger inden 14 dage."
Denne passage er nu fjernet, og i
stedet er der en generel henvisning
til at søge informationer om sagsbehandling og sagsbehandlingstider
på www.ast.dk.

DHF har derfor i et brev spurgt, hvorfor passagen er
fjernet. Ankestyrelsen har svaret, at man har ønsket at
forenkle kvitteringsbrevene, og at den tidligere formulering skabte forvirring hos borgerne.

Du har ret til at henvende dig
Dansk Handicap Forbund har imidlertid svært ved at se
det forvirrende i den tidligere formulering, som vi synes
er en vigtig vejledning til borgeren, nemlig: Du har altid
ret til at sende supplerende oplysninger!
Selvom Ankestyrelsen ikke mener, det er vigtigt at
give borgerne denne information, vil vi her tydeliggøre,
at man som borger altid har ret til at fremsende supplerende bemærkninger til sin sag.
Er du i tvivl om noget, beder vi dig kontakte vores rådgivning på forbundets hovedtelefonnummer,
39 29 35 55 eller e-mail, social@dhf-net.dk.
Jeppe S. Kerckhoffs

Støt forbundet med et gavebeløb
SKAT har ændret og strammet reglerne for at være
godkendt som almennyttig forening, derfor skal forbundet senest 1. oktober 2014 kunne dokumentere, at vi
i løbet af 2014 har modtaget mindst 101 gavebidrag
af mindst 200 kr. Det er vigtigt for forbundet at være
godkendt som almennyttig forening, fx når vi skal søge
støtte til vores almennyttige aktiviteter og muligheden
for at søge momsfritagelse. Derfor
beder jeg om din støtte.
Og jeg synes, at Dansk
Handicap Forbund er
værd at støtte. Mange
medlemmer har stor
glæde af at være med i
forbundet, hvor der både
udveksles erfaringer og
dannes venskaber.
Vores rådgivning be
svarer årligt 1.600
henvendelser om hjælp,
og når vi går ind i en
egentlig sagsudredning, får vi
medhold i 2/3 af sagerne. Fx har
forbundet medvirket til, at mennesker med handicapbil også kan
være med i en kørselsordning, og
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vi har hjulpet flere medlemmer med at bevare timer i
deres BPA-ordning. Mange medlemmer har også glæde
af at have en bisidder med til vanskelige møder med
kommunen. Vi udgiver medlemsbladet Handicap-nyt
og har en hjemmeside med nyheder og informationer.
Forbundets mange medlemmer og aktive gør, hvad de
kan for både at være talerør og vagthunde for mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Sidste
nye tiltag i forbundet er, at vi i samarbejde
med erhvervslivet vil sætte fokus på
beskæftigelse for mennesker med
bevægelseshandicap.
På forhånd tak for din støtte.
Susanne Olsen, landsformand

Du kan indbetale et beløb til os. Beløbet er
kun fradragsberettiget for dig, hvis du oplyser
os dit cpr.nr. Du kan betale via hjemmesiden, http://danskhandicapforbund.dk
eller din bank. Vores bank er: Danske
Bank, reg.nr. 4180, kontonr. 5401119.

DHF AKADEMIET

Af Mads Stampe

SAMMENBLANDING
AF ORGANISATIONER
Når man bevæger sig i vores verden, oplever man tit,
at folk får organisationerne
galt i halsen. Ikke mindst
Dansk Handicap Forbund
og Danske Handicaporganisationer synes at forvirre,
og det er ikke ualmindeligt,
at specielt udefrakommende spørger til den ene,
når de mener den anden
og omvendt.
I denne udgave af DHF
Akademiet vil vi forsøge at
råde bod på forvirringen
og forklare, hvordan de to
organisationer adskiller sig
fra hinanden.

Hvad er Dansk Handicap Forbund?
Dansk Handicap Forbund (DHF) er en medlemsstyret, landsdækkende organisation
med 8.000 medlemmer, 50 lokalafdelinger og fire specialkredse; Forældrekredsen,
Amputationskredsen, RYK og Ungdomskredsen.
Tidligere hed vi: ”Landsforeningen af Vanføre”, men skiftede navn i 1988 til Dansk
Handicap Forbund.
Siden 1925 har organisationen kæmpet for at forbedre levevilkårene for mennesker med bevægelseshandicap, også i ulande. Dansk Handicap Forbund er en folkelig bevægelse - en handicappolitisk, men ikke partipolitisk, interesseorganisation
skabt nedefra af en bred skare af mennesker med mange forskellige bevægelseshandicap. Vores mission er at kæmpe for et tilgængeligt samfund, hvor mennesker
med bevægelseshandicap har mulighed for at leve et liv som andre.

Hvad er Danske Handicaporganisationer (DH)?
Danske Handicap Organisationer (DH) blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI), men skiftede navn i 2008 . Organisationen er en paraplyorganisation og 32 medlemsorganisationer er med i DH, som tilsammen arbejder
for 320.000 medlemmers interesser og dækker alle typer handicap.
DH beskæftiger sig med handicappolitik i bred forstand. Organisationen yder
ikke rådgivning til den enkelte borger, da dette arbejde varetages af de enkelte
medlemsorganisationer. Det er også disse, der bestemmer hvilken retning, organisationen skal gå politisk.
DH leverer desuden en række publikationer og tilbyder temamøder mv., som er
blevet til i samarbejde med en lang række eksperter fra de forskellige
medlemsorganisationer. DH udpeger både centralt og lokalt brugerrepræsentanter til en lang række råd, udvalg og nævn fx til de kommunale
handicapråd.
DH har en speciel afdeling, som hedder Danske Handicaporganisa
tioners Brugerservice. Det er her mennesker med handicap kan ansøge
om parkeringskort, ledsagekort og købe nøgle til handicaptoiletter i
Tyskland. ■

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

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

Vi leverer over hele landet!
Dropfodmdialock

Dialock® er et system vi har udviklet til dig, der bruger Dropfodsskinne.
Med et simpelt greb er det muligt at skifte din skinne over på flere sko.
Det giver frihed i hverdagen til at lave mange aktiviteter med samme
skinne til forskelligt fodtøj.

Bandagist Jan Nielsen – En verden fuld af muligheder

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

Myndighed • Værdighed • Solidaritet

Kontakt os for information eller se www.bjn.dk
– Vi vil så gerne dele vores viden!

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

Handicapservice
for dig
-omsorg med omtanke

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

VIRKSOMHEDSGUIDE
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DANSK HANDICAP FORBUND

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

Al henvendelse til: Dansk Handicap Forbund Tlf: 39293555

facebook.com/individet

mere på www.individet.dk
eller ring på 20837642
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