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

med erhvervet eller medfødt døvblindhed.

Vores kerneopgave er at give en sammenhængende indsats, der støtter 
borgeren til en selvstændig og aktiv livsførelse ud fra egne ønsker og resurser.
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 ”Jeg havde faktisk aldrig mødt mennesker med han-
dicap på det her tidspunkt, og umiddelbart havde jeg 
grublet over, hvad jeg mon havde til fælles med folk, 
som fx sidder i kørestol.

Forside:  Mikkel 
Bundgaard og 
Claus Bjarne 
Christensen tester 
Aarhus Letbane.

Foto: Claus 
 Haagensen 

FORBUNDETS KURVEFLETTERPROJEKT I GHANA ER EN SUCCES.DER ER STORE FORSKELLE I 
KOMMUNERNES EVNE TIL AT FÅ 
BORGERE I FLEKSJOB.

BJARNE R. THOMSEN 
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ET HÅB OM EN  
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I skrivende stund har vinteren, til trods 
for at kalenderen siger forår, endnu ikke 
sluppet sit tag. Men når I læser dette blad, 
så er foråret i fuldt flor og den, efter min 
mening, bedste tid på året har meldt sin 
ankomst. Og netop foråret vækker altid en 
spirende optimisme i mig. 

Vi har udfordringer nok på handicapom-
rådet, og som formand for et forbund af 
mennesker med handicap er der rigeligt 
af de svære og hårde situationer, hvor 
menneskers liv er under voldsomt pres, 
men når jeg ser blomster og alt det 
grønne, som kæmper sig frem i lyset og i 
løbet af kort tid forandrer landskabet, så 
bliver kontrasterne mellem det mørke og 
det lyse pludseligt meget skarpe. Når det 
sker, så er det som om, min optik stiller 
skarpt på de positive ting, som vokser ud 
af det, som er allersværest. Og dette år 
er ingen undtagelse. 

Tidligere på foråret deltog jeg i Ung-
domskredsens landsmøde, som blev 
afholdt henover en weekend på Bro-
gaarden i Middelfart. Der deltog unge fra 
alle kanter af landet, og sammen satte 
de fokus på at sætte en retning for deres 
fremtidige arbejde. Det er altid forbun-
det med spænding at følge Ungdoms-
kredsens arbejde, for her trådte jeg selv 
mine organisatoriske ’barnesko’, og her 
blev fundamentet for min handicappo-
litiske karriere lagt. Ved dette års lands-
møde oplevede jeg en gruppe unge, som 
var meget seriøst arbejdende og havde 
utroligt meget på hjerte. De arbejdede 
ud fra forbundets værdisæt med at defi-
nere UK som forening, og de diskuterede 
konkrete emner, som de meget gerne 
ville arbejde videre med – for eksempel 

fyldte tankerne om muligheden for at 
få et familieliv og børn på lige fod med 
andre unge meget i debatten, ligesom 
uddannelse og arbejdsliv var emner, som 
blev fremhævet. De betragtninger, de 
unge kom med, vidnede om en gruppe 
meget reflekterende unge, som virkelig 
gerne vil gøre et stykke handicappolitisk 
arbejde, som flytter noget for unge med 
handicap.

Vi taler ofte om, at vi skal de unge med, 
og der skal flere nye med, hvis vores 
arbejde i fremtiden skal lykkes, men ved 
I hvad kære læsere – de unge er fak-
tisk i fuld gang, og de definerer faktisk 
deres egne mål og visioner. Og vi skal 
ikke fortælle de unge hvordan eller med 
hvad de skal arbejde. Det har altid været 
Ungdomskredsens styrke, at medlem-
merne selv sætter dagsorden og arbejder 
autonomt. Netop derfor er det sjovt og 
meningsfuldt, og det betyder, at flere 
af dem helt naturligt kommer videre 
indenfor forbundet – hvad enten det er 
i lokalafdelinger eller ved at få andre til-
lidsposter.

Min deltagelse i UKs landsmøde var, 
ligesom forårets komme, en oplevelse 
af, at noget nyt blomstrer frem. Meget 
symbolsk skulle deltagerne fredag aften 
mikse drinks, som symbol på det fremti-
dige arbejde, og i flere af grupperne var 
den grønne farve bærende, for som de 
sagde: grøn er håbets farve, og vi både 
tror og håber på en god fremtid.

Susanne Olsen
Landsformand

 LEDER



Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

VED 
DU, AT?

 

VIDSTE 
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Region Hovedstaden har skudt en 
informationskampagne i gang, som 
skal få flere behandlere i Region 
Hovedstaden til at tilmelde deres kli-
nikker til en God Adgang mærkning. 
I perioden frem til 2019 kan alle 
klinikker i regionen få et gratis besøg 
af en konsulent fra God Adgang. Med 

flere God Adgang mærkede klinikker 
bliver det lettere at finde oplysninger 
om adgangsforholdene til de for-
skellige behandlere, så den enkelte 
patient kan vurdere og planlægge sit 
besøg. Oplysningerne om adgangs-
forholdene til de mærkede klinikker 
vil kunne findes på godadgang.dk 

NY BESTYRELSE I UNGDOMSKREDSEN
I weekenden fra den 23. til den 25. 

marts blev en ny bestyrelse valgt 

til Ungdomskredsen. Zakaria 

Naser er ny formand. Han 

afløser Mads Knudsen på 

posten. 

”Jeg vil arbejde for at 

styrke og udbygge de 

gode samarbejder, vi 

allerede har, og jeg vil 

forsøge at skabe flere, 

så vi kan få flere til at 

blive opmærksomme på 

vores arbejde. Som formand 

vil jeg også arbejde for at gøre 

Ungdomskredsen mere synlig 

generelt i den offentlige debat og i 

handicapverdenen,” lyder det fra den 

nyslåede formand. 

Zakaria har tidligere arbejdet som 

social-medieansvarlig for Ungdoms-

kredsen, og nogle af jer fulgte måske 

med på Facebook, hvor netop Zakaria 

Naser sendte live fra Ungdomskred-

sens arrangement på Brogården på 

Fyn. Ud over Zakaria Naser består 

bestyrelsen af Trine Jensen, næstfor-

mand, Bjørn Riber Jensen, økonomi-

ansvarlig, og som bestyrelsesmed-

lemmer Jonas Grau Thomsen, Mikkel 

Christensen, Mads Knudsen og Rie 

Rasmussen.

Mød os på ”Rehab” i 2018
Hvert andet år er der en stor hjæl-

pemiddeludstilling, hvor diverse 

hjælpemiddelfirmaer og andre fra 

sundhedssektoren udstiller. I år er ud-

stillingen fra 15. – 17. maj. Åbnings-

tiden for Health & Rehab Scandinavia 

2018 i Bella Center er alle dage kl. 

9.00 – 17.00. Der er gratis adgang. Du 

kan møde Dansk Handicap Forbund 

og specialkredsene på messen. Vi er 

på stand C1-020. Så kom og besøg os. 

Læs evt. mere på www. health-

rehab.dk/

På forbundets stand 
i 2016 solgte vi 

blandt andet kurve 
fra Ghana. Foto. 

Bente Rødsgaard.
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og sundhed.dk samt på klinikkernes 
egne hjemmesider. Informationerne 
indeholder både billeder og detalje-
rede oplysninger. Region Hovedsta-
den har produceret en lille tegnefilm 
om ordningen. Se den på https://
www.regionh.dk/godadgang/Sider/
default.aspx

Mere end 4.600 børn og unge fra ud-
satte familier i Danmark sidste år har 
modtaget støtte fra BROEN Danmark 
til at gå til en aktivitet i fritiden. En 
stigning på ikke mindre end 26 pct. 
sammenlignet med året før. BROEN 
Danmark synes, at det er bekymren-

de, at så mange har brug for hjælp. 
Du kan læse mere om støtten på 
www.broen-danmark.dk 

Gigtforeningen har uddelt 1.675.000 
kr. til fem forskere i inden for det 
reumatologiske område fx i forskning 
indenfor slidgigt og muskelgigt.

Dansk Handicap Forbund 
på Folkemødet 2018
Igen i år vil Dansk Handicap For-

bund være repræsenteret på Fol-

kemødet i Allinge på Bornholm. I 

dagene fra den 14. til den 16. juni 

vil repræsentanter fra forbundets 

politiske udvalg og udvalgte med-

arbejdere fra sekretariatet kridte 

skoene og deltage i møder og til 

debatter med samarbejdspartnere 

og politiske kollegaer.

I år vil forbundet primært fokusere 

kræfterne på seks emner: personlig 

kompensation og støtte, frivillighed 

og kompensation, skabelsen af et in-

kluderende arbejdsmarked, holdnin-

ger, værdighed og retssikkerhed, og 

tilgængelighed og transport.

På det socialpolitiske område vil 

landsformand Susanne Olsen, næst-

formand John Sørensen, medlem af 

Social og Arbejdsmarkedspolitisk 

Udvalg (SAPU) Hans Jørgen Møller og 

næstformand i Forældrekredsen Gitte 

R. R. Nielsen være repræsenteret. De 

støttes af Jeppe Kerckhoffs og Katrine 

Ibsen Larsen fra 

sekretariatet.  

På tilgængelig-

hedsområdet 

vil udvalgs-

medlem i 

Bygge- og 

Trafikpolitisk Udvalg (BTPU) Jens 

Petersen repræsentere forbundet, og 

han vil støttes af Line Johansen fra 

sekretariatet.

I løbet af Folkemødet vil arbejdet 

blive fulgt løbende og offentliggøres 

på blandt andet Facebook og hjem-

mesiden. 

KOM TIL DANSEWORKSHOPS I 
 LØBET AF SOMMEREN
Frem til juni måned arrangerer For-

eningen for Integreret Dans I Dan-

mark og Integrated Dance Explorati-

ons en række danse- og bevægelses-

workshops for alle interesserede over 

15 år. De otte workshops er for alle 

– med eller uden handicap – og sam-

men med professionelle dansere får 

deltagerne mulighed for at bevæge 

og udtrykke sig gennem dansen.

De første workshops er allerede 

blevet afholdt i foråret, i maj og 

juni måned løber de af stablen den 

5. og 12. maj og 2. og 9. juni.

Danseworkshoppen finder sted 

på Dansekapellet i Københavns 

nordvestkvarter. Det koster 100 

kr. og tilmelding skal ske enten pr. 

mail: integrateddanceexplorati-

ons@gmail.com eller pr SMS/tlf. 30 

20 85 99.
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

DET GÅR DEN FORKERTE 
VEJ MED SUNDHEDEN
Danskernes sundhed og trivsel er ble-

vet dårligere, viser en ny national un-

dersøgelse blandt mere end 180.000 

danskere. Mange unge mennesker har 

det dårligt, og halvdelen af befolknin-

gen er overvægtige.

Sundhedsminister Ellen Trane Nør-

by finder udviklingen bekymrende 

og vil senere i år præsentere en plan 

for det nære og sammenhængende 

sundhedsvæsen og en samlet plan 

for psykiatrien.

Sundhed er ulige fordelt i Danmark. 

Der er på alle områder en stor for-

skel på sundhedstilstanden blandt 

personer med en kort uddannelse og 

personer med en lang uddannelse. 

Fx når det handler om rygning, over-

vægt, dårligt fysisk helbred, langvarig 

sygdom og det at have flere sam-

tidige risikofaktorer på en gang. Jo 

højere uddannelse, jo bedre sundhed 

har man - og omvendt.

Siden 2010 er der sket en stigning 

i andelen af danskere med overvægt 

både med moderat og med svær 

overvægt. Udviklingen kan ses i alle 

aldersgrupper. 

Undersøgelsen er udarbejdet af 

de fem regioner, Sundhedsstyrelsen 

og Statens Institut for Folkesundhed. 

Undersøgelsen er gennemført i 2017. 

Den er den største af sin art og følger 

op på to tidligere undersøgelser fra 

2010 og 2013. Læs undersøgel-

sen på www.sst.dk/da/udgivel-

ser/2018/danskernes-sundhed-

den-nationale-sundhedspro-

fil-2017

Frikommuneforsøg får en lillebror

Vi 

kender ef-

terhånden frikommunerne, som i en 

periode fritages fra at følge en række 

love og bekendtgørelser for at gå 

egne veje og måske skabe en bedre 

måde at arbejde med bestemte 

problemstillinger på. Sådanne 

forsøg i fri-kommuner har 

mere end én gang dannet 

baggrund for regelæn-

dringer på det kommu-

nale område.

Som et led i Sam-

menhængsreformen 

inviteres institutioner 

ind i lignende rammer 

som fri-institutioner, som i 

perioder fritages fra kommu-

nale og statslige regler. Målet 

er, siger innovationsminister Sophie 

Løhde, at sætte medarbejderne i fri-

institutionerne mere fri. ”Det er ofte 

medarbejderne og kommunerne, 

der ved, hvor registreringskrav eller 

regler står i vejen for at levere den 

bedst mulige velfærd til borgerne. 

Derfor giver det god mening at lade 

dem pege på regulering, som de ger-

ne vil fritages fra,” siger ministeren 

i pressemeddelelsen ifølge danske-

kommuner.dk.

De institutioner, som ønsker at 

deltage som fri-institution, kan søge 

om at være med fra marts til maj 

måned 2018, hvor partnerskaberne 

etableres. Der laves tre partner-

skaber; et på ældreområdet, et på 

dagtilbudsområdet og et på området 

for sociale botilbud. Partnerskaberne 

skal konkretisere, hvilke regler de 

gerne vil fritages fra, frem til sep-

tember 2018. I alt ni kommuner kan 

deltage i forsøget. Læs mere her: 

http://bit.ly/2DtfVyy

SundhedsstyrelsenIslands Brygge 67 2300 København S www.sst.dk

DANSKERNES SUNDHED
DEN NATIONALE SUNDHEDSPROFIL 2017
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Sophie Løhde. 
Pressefoto: 
Nadia Fryd.
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Den 16. marts åbnede Trafik-, Bygge- 

og Boligstyrelsen for ansøgninger 

til dette års tilgængelighedspulje. 

Puljen og dens midler skal forbedre 

tilgængeligheden i offentligt tilgæn-

gelige bygninger for personer med 

funktionsnedsættelse. Ansøgnings-

perioden for 2018 er udvidet til den 

5. oktober 2018.

Tilgængelighedspuljen for 2018 

udgør otte mio. kr. samt tilbageløb 

fra tidligere års puljer. Tilskud gives 

til projekter, der forbedrer tilgænge-

ligheden for personer med handicap 

i eksisterende offentligt tilgængeligt 

byggeri med en borgerrettet service-

funktion. Der bliver givet tilskud til 

25 pct. af de tilgængelighedsforbed-

rende projektomkostninger.

Kommunale, regionale og andre 

offentlige institutioner og byg-

ningsejere kan søge om tilskud fra 

tilgængelighedspuljen.Tilskud fra 

puljen gives til konkrete tilgængelig-

hedsforanstaltninger, som følger af et 

eller flere af bygningsreglementets 

tilgængelighedskrav. Det kan fx være 

tilskud til etablering af en elevator 

eller en rampe i en bred vifte af of-

fentlige bygninger, herunder skoler, 

kirker, museer, forsamlingshuse, 

sundhedsklinikker og haller mv.  

Ansøgere af puljen skal fortsat ind-

sende ansøgning og relevante bilag 

via et elektronisk ansøgningsskema 

på Virk.dk. Læs mere om tilgænge-

lighedspuljen:  www. trafikstyrelsen.

dk/DA/ Byggeri/Tilgangelighed/ 

Tilgaengelighedspuljen.aspx

Søg midler i tilgænge-
lighedspuljen 2018

Ry Outdoor Festival  for 
mennesker med handicap

Få overblik over 
ligestil lingen 
på handicap-
området

I pinsen den 19.-20. maj løber Ry 

Outdoor Festival af stablen i Ry, der 

ligger midt imellem Aarhus, Skan-

derborg og Silkeborg i det midtjyske. 

I løbet af de to dage vil der blive 

afholdt fem workshops for menne-

sker med nedsat førlighed, hvor de 

får mulighed for at fordybe sig i en 

enkelt eller prøve flere forskellige 

idrætsgrene. Målet er at inspirere 

deltagerne til at finde en klub og 

komme i gang med at dyrke idræt 

med et handicap.

På festivalen kan interesserede 

prøve kræfter med sportsgrenene 

bueskydning, kanosejlads, kajak-

sejlads, golf og håndcykling. Hver 

sportsgren vil blive instrueret af 

dygtige instruktører, og festivalen 

stiller udstyr til rådighed til dem, der 

ønsker at prøve. Er du interesseret i 

at vide mere om tidspunkter, priser 

og muligheder for at overnatte på 

festivalen, bør du besøge hjemmesi-

den www. ryoutdoorfestival.dk.

Det går ikke for godt med lige-

stillingen mellem mennesker 

med og uden handicap. Det 

bliver tydeligt på Institut for 

Menneskerettigheders nye hjem-

meside handicapbarometer.dk, 

hvor status for ligestillingen på 

en lang række områder mellem 

mennesker med og uden handi-

cap er gjort op.

I handicapbarometeret gør 

Institut for Menneskerettighe-

der løbende status på, hvordan 

det går med at få opfyldt ret-

tighederne for mennesker med 

handicap på en række områder: 

Lighed og Ikke-diskrimination, 

vold, tilgængelighed og mobili-

tet, frihed og personlig integritet, 

selvstændigt liv og samfundsin-

klusion, uddannelse, sundhed, 

beskæftigelse, social tryghed og 

politisk deltagelse. På stort set 

alle områder klarer mennesker 

med handicap sig dårligere end 

mennesker uden handicap.

Institut for Menneskerettig-

heder håber på, at handicap-

barometeret kan være med til 

at tydeliggøre problemer med 

ligestillingen mellem menne-

sker med og uden handicap og 

dermed være med til at sikre, at 

de ansvarlige politikere får gjort 

noget for at få rettet op på pro-

blemerne.

Interesserede kan følge med 

løbende på www.handicap-

barometer.dk. 
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Af Bente Rødsgaard & Mads StampeHJULSPIND 

Det er nu muligt at få behandling af 

angst og depression i eget hjem i In-

ternetpsykiatrien. Tilbuddet har kørt i 

Region Syddanmark siden 2015, men 

gøres nu landsdækkende.

Internetpsykiatrien er et inter-

netbaseret behandlingstilbud, der 

tilbyder behandling af panikangst, 

socialfobi, enkeltfobier og let til 

moderat depression. Behandlingen 

foregår over nettet og kan derfor 

gennemføres i ens eget hjem. På 

hjemmesiden www.internetpsy-

kiatrien.dk kan borgeren udfylde 

et spørgeskema, som bliver gen-

nemgået af psykologer i Internet-

psykiatrien. Hvis de vurderer, at den 

enkelte vil have gavn af tilbuddet, 

så påbegyndes behandlingen med 

en videosamtale med en psykolog. 

Behandlingsformen er baseret på 

kognitiv adfærdsterapi, og borgeren 

bliver fulgt skriftligt af den samme 

psykolog, som vedkommende talte 

med i den indledende videosamta-

le. Behandlingen varer typisk 10-12 

uger. Behandling i Internetpsykiatri-

en er gratis og drives af Telepsykia-

trisk Center i Region Syddanmark.

Bygge – og Trafikpolitisk Udvalg 

(BTPU) i Dansk Handicap Forbund vil 

gerne høre brugernes mening om den 

individuelle handicapkørsel.  

• Er du tilfreds eller utilfreds med 

din individuelle handicapkørsel? 

• Har du brug for flere ture end de 

lovbestemte 104 ture om året?

• Kan du få din hjælper med? 

• Hvad synes du om prisen?  

• Fungerer det nye tilbud om lands-

dækkende kørsel?  

• Er du tryg ved at bruge ordnin-

gen?

• Er der andet, du vil oplyse ud-

valget om vedr. den individuelle 

handicapkørsel? 

BTPU har brug for at tage tempe-

raturen på den individuelle han-

dicapkørsel til brug for udvalgets 

politiske arbejde. Du kan ringe eller 

maile til redaktør Bente Rødsgaard, 

som er udvalgets kontaktperson i 

sekretariatet, hvis du har lyst til at 

fortælle om dine erfaringer med 

din kørselsordning. Kontakt bente@

danskhandicapforbund.dk eller tlf. 

39 29 35 75. 

NYT LANDSDÆKKENDE TILBUD TIL BOR
GERE MED ANGST ELLER DEPRESSION

Efterlysning: 
Individuel handicapkørsel

Modelfoto: Colourbox.
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Det er ikke til at 

sige, om Google har 

ladet sig inspirere 

af Forbundets til-

gængelighedsapp 

Lige Adgang, som 

henvender sig til 

mennesker med 

fysiske handicap, og 

som fortæller om 

fx en café eller en 

biograf er tilgænge-

lig for mennesker i 

kørestol.

Sikkert er det dog, 

at Google nu ser ud 

til at udrulle en ny 

funktion på deres 

populære platform 

Google Maps, hvor 

de fortæller brugere, der ønsker det, 

om den bedst egnede rute, hvis man 

sidder i kørestol.

Det er websitet engadget.com, der 

skriver om tiltaget, som ifølge dem i 

første omgang rulles 

ud i storbyerne Lon-

don, New York City, 

Tokyo, Mexico City, 

Boston og Sidney.

For at få adgang 

til den bedst egnede 

rute for kørestols-

brugere kræver det 

et par klik på Google 

Maps. Det kan in-

teresserede læse 

meget mere om i 

nyheden fra engad-

get.com her: http://

engt.co/2GwJSRz. På 

hjemmesiden finder 

du også en video, 

som præsenterer det 

nye tiltag på en nem 

og overskuelig måde. Både tekst og 

video er på engelsk.

Få hurtigt overblik over kørestols
egnede ruter på Google Maps

Foto: Colourbox.



Af Mads StampePORTRÆT 

Generationsskifte i Horsens: 

VIGTIGT AT  
HAVE HISTORIEN 
MED SIG

Privatfoto.
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F
ORUD FOR BJARNE R. Thom-
sens tildeling af formandspo-
sten i Horsens lokalafdeling 
i foråret sidste år lå en lang 

rejse. Det er en rejse, som ser noget 
anderledes ud, end hvad han havde 
forestillet sig, da han som ung mand 
i starten af 20’erne tog hul på sit 
arbejdsliv.

I dag er Bjarne R. Thomsen i slut-
ningen af 30’erne, og han melder 
sig ind i Dansk Handicap Forbund 
i 2015 efter et langt forløb af ind-
læggelser, operationer, smerter og i 
sidste ende tilkendelsen af en før-
tidspension. Den får han på grund 
af flere kraftige diskusprolapser 
i de foregående år. Det er hans 
hjemkommune, der giver ham en 
førtidspension i 2012, da det bliver 
klart, at han ikke kan arbejde, som 
han kunne før – heller ikke som 
fleksjobber.

”Indtil da har mit fokus været at 
komme tilbage i arbejde, men da 
kommunens afgørelse dumper ind 
af brevsprækken til mig, må jeg 
erkende, at jeg skal i gang med en 
ny tilværelse. Den identitet, som 
jeg har kendt, er stille og roligt for-
svundet i det forløb, jeg har været 
igennem, og jeg begynder at savne 
et fællesskab, hvor jeg kan finde 
støtte, og hvor jeg kan få mulighed 
for at hjælpe andre,” siger Bjarne R. 
Thomsen. Efter at have undersøgt 
de forskellige organisationer, som 
kunne være relevante for ham, 
endte han med at vælge Dansk 
Handicap Forbund.

”Kort tid efter, jeg har meldt mig 
ind i forbundet, får jeg et håndskre-
vet brev fra den daværende lokal-

formand. Hun bød velkommen, og 
brevet gjorde faktisk, at jeg mødte 
op til det næste arrangement, de 
havde i kalenderen,” fortæller 
Bjarne R. Thomsen.

Vi havde meget til fælles
Til arrangementet, som vistnok var 
et julearrangement, husker Bjarne 
R. Thomsen, møder han en masse 
nye mennesker, og han bliver budt 
godt velkommen og oplever god 
stemning. Samtidig føler han sig 
inspireret af de fremmødtes histo-
rier. For selvom der er tradition for 
ikke at tale om diagnoser, så blev 
det klart for ham, at der var nogle 
kampe, som var fælles, og som han 
havde mod på at kæmpe sammen 
med dem.

”Jeg havde faktisk aldrig mødt 
mennesker med handicap på det 
her tidspunkt, og umiddelbart 
havde jeg grublet over, hvad jeg 
mon havde til fælles med folk, som 
fx sidder i kørestol (Bjarne er gå-
ende, red.). Det viste sig hurtigt, at 
vi havde meget til fælles,” konsta-
terer han.

Formand efter kort tid
Ud over god stemning og inspire-
rende mennesker møder Bjarne R. 
Thomsen også en lokalafdeling i 
Horsens, som er præget af sygdom 
og deraf mangel på kræfter, der 
kan løfte det lokale arbejde. Han 
beslutter sig for at hjælpe til, og til 
generalforsamlingen sidste år væl-
ges han som formand efter knap to 
år som menigt medlem.

”Forud for generalforsamlingen 
var det blevet besluttet, at man vil-

le gå efter at få et generationsskif-
te, og i den forbindelse havde den 
daværende bestyrelse anbefalet 
mig som formand til medlemmer-
ne. Det var enormt overvældende 
for mig, at jeg fik opbakning fra 
medlemmerne, og jeg følte straks 
et stort ansvar for at tage hånd om 
alle de medlemmer, vi har,” siger 
Bjarne R. Thomsen.

Politiske ambitioner
Mens han har store ambitioner for 
at give lokalafdelingen en politisk 
stemme i Horsens Kommune, så er 
han samtidig bevidst om den histo-
rie, som Dansk Handicap Forbund 
og de tidligere bestyrelser i lokalaf-
delingen bærer med sig.

”Jeg bibringer noget andet til lo-
kalafdelingen end mine forgænge-
re, og mens jeg fortsat holder fast i 
de medlemsrettede arrangementer, 
så lægger jeg også mere vægt på 
det udadvendte politiske arbejde. 
Her føler jeg, jeg kan byde ind,” 
fortæller Bjarne R. Thomsen.

Siden han kom til som formand, 
har han stået i spidsen for et 75-
års jubilæum med indbudte lokal-
politikere og søgt indflydelse hos 
politikerne i et kommunalvalgsår, 
som 2017 var. Samtidig er han 
blevet valgt som næstformand i 
DH lokalt og sidder i handicaprådet 
for Dansk Handicap Forbund. Han 
gør det, fortæller han, for at give 
medlemmerne en stemme lokalt og 
for at gøre opmærksom på de pro-
blemstillinger, der er.

”Jeg holder fast i forbundets 
værdier og historie, mens jeg søger 
indflydelse på handicapområdet 
lokalt. Jeg vil arbejde for, at der 
kommer handling og dialog bag 
ordene, så vi kan rykke noget, og 
så lokalpolitikerne ikke er i tvivl 
om, at Dansk Handicap Forbund 
findes.”

Bjarne R. Thomsen er ny formand i Horsens afdeling. Han 
kan tilføre noget nyt, men han gør det med respekt for hi-
storien og de lokale medlemmer

Privatfoto.
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ØKONOMI 

D
ET KAN LYDE mystisk, at 
du både kan støtte et godt 
formål og samtidigt sørge 
for, at dine arvinger mod-

tager en større arv. Men det er rig-
tigt nok, at det i visse tilfælde kan 
lade sig gøre med den såkaldte 30 
% løsning. Det skyldes, at arvinger 
ofte skal betale en arveafgift, mens 
velgørende foreninger er fritaget for 
arveafgift. Løsningen er især rele-
vant for personer, som er enlige, og 
hvor det fx er nevøer og niecer, som 
skal arve. Hvis du efterlader dig arv, 
vil det i de fleste tilfælde medføre 
en arveafgift. Afgiftens størrelse 
afhænger af relationen mellem dig 
og den enkelte arving (se tabel ne-
denfor).

30 % løsningen er primært re-
levant for dig, hvis du efterlader 

dig arvinger, der skal betale den 
høje afgift på 36,25 %, eller hvis 
du efterlader dig en samlet arv på 
2.500.000 kr. eller derover. Det 
betyder altså, at løsningen vil være 
relevant for de fleste barnløse og 
for personer, som efterlader sig en 
større arv.

Hvordan virker det?
I stedet for at give hele din arv til 
dine arvinger giver du kun 70 % 
til dem og 30 % til en velgørende 
forening. Deraf navnet 30 % (el-
ler 1/3) løsningen. Det skal stå 
i testamentet, at de 30 procent 
kun skal gives til den velgørende 
organisation, hvis denne accepte-
rer at betale de øvrige arvingers 
arveafgift. 

Sådan virker det i praksis, 
hvis du ikke efterlader dig 
børn
Ved at give 30 procent af arven til 
den velgørende forening mod, at 
foreningen betaler arveafgiften for 
de øvrige arvinger, ender det med, 
at alle får ”mere ud af det,” end de 
ellers ville.

Dansk Handicap Forbund har 
indledt et samarbejde med Legal 
Desk og advokat Peter Giersing. Du 
kan læse mere om ordningen på 
forbundets hjemmeside samt se 
en lille film. Du kan også kontakte 
hovedkontoret og tale med direktør 
Jens Bouet, tlf. 39 29 35 55.

(Kilde. Legal Desk)

Støt forbundet og giv samtidigt 

FLERE PENGE TIL DINE 
ARVINGER!

Af Bente Rødsgaard

Uden 30 % løsning Med 30 % løsning

Arv til Oliver kr. 1.000.000 Arv til Oliver  kr. 700.000

Samlet arveafgift  kr. 331.799 Samlet arveafgift kr. 223.049

   
Arv til velgørende 
organisation

kr. 300.000

Arv til Oliver kr. 668.201
Arv til Oliver 
(uden afgift)

kr. 700.000

   

Arv til velgørende 
organisation (fra-
trukket Olivers 
afgift)

kr. 76.951

Arving  Arveafgift

Ægtefæller og regi-
strerede partnere

0 % 

Børn, børnebørn og 
samlevere (i mere 
end 2 år)

15 %

Alle andre (såsom 
søs kende, niecer, 
 nevøer, andre) 

36,25 % 

Velgørende 
 foreninger

 0 %

Eksempel ovenfor til højre: Søren og Anne er gift og har ingen børn. De vil gerne have, at arven på 1.000.000 kr. efter 
dem skal gå til Sørens nevø, Oliver. De overvejer derfor en 30 % løsning. 

Ved at vælge 30 % løsningen betaler den velgørende organisation arveafgiften for Oliver, men modtager til gengæld 
arv (det vil sige differencen mellem afgiften og arven). Oliver modtager 31.799 kr. mere i arv med 30 % løsningen 
samtidigt med, at den velgørende organisation modtager 76.951 kr. på trods af, at den skal betale arveafgiften for Oli-
ver (300.000 kr. – 223.049 kr.).
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SAMARBEJDE Af Mads Stampe

Pluralisterne er et repræsentationsprojekt, som arbejder for at få mangfoldiggjort me-
diebilledet, debatten og kulturlivet. Det gør de ved at samle alle de oversete eksperter 
på lister, som journalister og andre frit kan benytte. Dansk Handicap Forbund har indgået 
samarbejde med PLURALISTERNE

P
LURALISTERNE BRYDER 
NORMER på den offentlige 
debatscene, i kulturen og 
i avisspalterne. De gør det 

for at ændre holdninger i befolk-
ningen generelt. For det er nemlig 
sådan, at hvis man ikke ser sig selv 
repræsenteret i fx den offentlige 
debat, på den kulturelle scene el-
ler i avisspalterne, så kan det være 
svært at forestille sig, at man selv 
kan stå der en dag. Det er i hvert 
fald grundtanken, fortæller Astrid 
Dynesen, som er én af to projekt-
ledere i og talsperson for organi-
sationen.

”Vi lever i et mangfoldigt sam-
fund, men når vi kigger på me-
dierne og i kulturen, så afspejles 
den samme mangfoldighed ikke. 
Det er vores ambition at skubbe til 
folks forestillinger og stereotyper,” 
fortæller hun med henvisning til, 
at fx journalister har en tendens 

til at bruge de samme eksperter 
eller kildetyper, når de formidler 
bestemte historier.

”De argumenterer blandt andet 
med, at det kan forstyrre budska-
bet, hvis en kilde bryder for meget 
med normen. For mig at se må det 
dog ikke blive en undskyldning for 
ikke at gøre noget. Tværtimod for-
tæller det mig, at der er brug for 
at udfordre vanetænkningen. Det 
er vores lister et forsøg på,” siger 
Astrid Dynesen.

Kompetencerne i fokus
I skrivende stund ligger der 40 
lister på PLURALISTERNEs hjem-
meside. Listerne indeholder navne 
på personer, der ved en hel masse 
om fx tysk politik, rummet eller 
SKAT. Der er også lister med navne 
på rappere, samtidskunstnere og 
sygeplejersker. Fælles for dem alle 
er, at personerne, som er kommet 

på PLURALISTERNES lister, bryder 
med normen inden for et givent 
område. Fx er listen over sygeple-
jersker udelukkende mænd, da 
kvinder er overrepræsenterede i 
det fag.

Men det er altså ikke nok at væ-
re en minoritet på et givent om-
råde for at komme på en liste. Hvis 
du ikke har kompetencerne til at 
blive skrevet på en liste, kommer 
du det ikke, lyder det fra folkene 
bag PLURALISTERNE.

”Når vi får et navn på en mulig 
kandidat til en liste, så undersøger 
vi, om personen rent faktisk har 
de rette kompetencer. I samme 
ombæring verificerer vi de oplys-
ninger, vi finder på personen, så vi 
er sikre på, at listerne bliver fyldt 
op af de helt rigtige mennesker,” 
fortæller Mette Mut Andreasen, 
som PLURALISTERNEs anden pro-
jektleder og listeansvarlig.

PLURALISTERNE BÆRER D E OVERSETE FREM I LYSET
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Mangfoldighed gør klogere
PLURALISTERNE er heller ikke i tvivl 
om, at dette fokus på kompetencer 
og opgør med normer er med til at 
bringe noget positivt til det, vi ser, 
læser og oplever.

”Vi kommer alle sammen med 
forskellige erfaringer fra vores liv, 
og dem bringer vi i spil hele tiden. 
Derfor kan normbrydende kilder, 
debattører eller andre bringe et 
perspektiv ind, som vi ellers ville 
være gået glip af. Det giver i sidste 
ende bedre historier til fx jour-
nalisterne,” siger Astrid Dynesen. 
Hun peger samtidig på, at en mere 
mangfoldig repræsentation i me-
dierne og i kulturen generelt kan 
have en oplysende effekt hos den 
enkelte.

”De normbrydende personer bli-
ver en slags rollemodeller for dem, 
som ikke ser sig selv repræsenteret 
i offentligheden, som så forhåbent-
ligt melder sig selv på banen. Det 
kan være med til at sikre, at vi ikke 
taber et potentiale på gulvet,” me-
ner Astrid Dynesen.

Og netop potentiale har vi mas-
ser af i Dansk Handicap Forbunds 

medlemsskare. Ofte ser vi dog ikke 
mennesker med handicap repræ-
senteret i medierne. Og når de er 
det, er det ofte som erfaringsper-
soner, der taler om at leve med et 
handicap eller have udfordringer i 
forbindelse med handicappet.

For at ændre det er Dansk Han-
dicap Forbund indgået et samar-
bejde med PLURALISTERNE. For 
hos PLURALISTERNE kan alle være 
eksperter.

Alle er eksperter, hvis de er 
det
”Man behøver ikke at have mange 
års uddannelse eller et meget langt 
CV bag sig for at blive ekspert og 
komme på listerne hos os. Hvis 
man har dyrket, studeret eller nør-
det noget i mange år, så er man 
ekspert, og så kommer man på en 
liste,” fortæller Mette Mut Andreas-
sen.

PLURALISTERNE har i skrivende 
stund 120-130 efterlysninger, der 
venter på at blive offentliggjorte. 
Dansk Handicap Forbund vil løben-
de dele dem på de sociale medier, 
efterhånden som de kommer ud.

PLURALISTERNE BÆRER D E OVERSETE FREM I LYSET
PLURALISTERNE baserer sig 

på et lignende projekt fra 

Sverige, som hedder Rätt-

viseförmedlingen, der blev 

grundlagt i 2010. 

PLURALISTERNES lister base-

rer sig på crowdsourcing, der 

går ud på, at man ved fælles 

hjælp på de sociale medier 

finder frem til de rette perso-

ner, som skal på en specifik 

liste. Jo større netværk, jo 

bedre lister, er tanken bag 

det, og derfor arbejder PLU-

RALISTERNE også primært på 

Facebook og Instagram og via 

samarbejder med forskellige 

organisationer og personlig-

heder inden for medier og 

kultur.

Dansk Handicap Forbund er 

indgået i et samarbejde med 

PLURALISTERNE i januar 2018 

og er repræsenteret i deres 

advisory board via kom-

munikationsansvarlig Mads 

Stampe.

Se PLURALISTERNES lister på 

www.pluralisterne.dk eller 

følg dem på de sociale medi-

er, hvor de vil slå efterlysnin-

ger op til nye lister løbende:

Facebook via dette link: 

www.facebook.com/ 

pluralisterne 

Instagram via dette link: 

www.instagram.com/ 

pluralisterne

Twitter via dette link: 

www.twitter.com/ 

pluralisterne.
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 JENS BOUETS KLUMME

FOLKEMØDET 2018

Få lidt ekstra med Handicapnyt EKSTRA

Vi har i længere tid planlagt 
vores deltagelse i årets Folke-
møde på Bornholm. Det har vi 
gjort ved at lave aftaler og finde 
samarbejdspartnere, så vi både 
bliver set og hørt i debatter. Vi 
skal både deltage med indlæg 
samt være med til både plan-

lagte og spontane møder samt skabe kontakter med 
henblik på fremtidige møder og dialog. Planlægningen 
er vigtig, for kun gennem et solidt forarbejde kan vi 
sikre at være til stede de rigtige steder på de rigtige 
tidspunkter. Gennem god planlægning kan vi fx have 
aftalte møder på Folkemødet med både politikere og 
andre interessenter. 

Det er blandt andet på Folkemødet, at mange frø sås, 
og ideer fødes til fremtidig politisk bearbejdning. Det 
er også tidligere sket, at vi har taget konkrete arbejds-
opgaver med hjem til fremadrettet bearbejdning sam-
men med andre interessenter. Det kan ligeledes være 
her, at samarbejdsflader og emner til store projekter 
eller temaer til årelang bearbejdning skabes. Interes-
senterne kan være alt fra politikere, arbejdsgiverorga-

nisationer, lønmodtagerorganisationer, brancheorgani-
sationer, uddannelsesinstitutioner, andre NGO’ere osv. 

Da deltagelsen koster penge, er det vigtigt, at vi også 
sikrer medlemmerne ”value for money”. Så deltagelsen 
er for alle ”hårdt arbejde”, som naturligvis skal føre til 
en større branding af det, vi står for, og at blive hørt 
og set med vores budskaber samt ikke mindst udvide 
vores netværk.

Det er derfor vigtigt, at hver enkelt deltager - til-
lidsvalgt som sekretariatsansat - har et program og en 
målsætning med aktiviteter og planlagte indsatser. 
Dernæst skal der naturligvis også være tid og plads til 
at være spontan og selv finde det interessante. 

Deltagerkredsen blandt vores tillidsvalgte er primært 
fra vores social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg, da 
det er her, vi i forhold til den politiske deltagerkreds 
i øvrigt kan have den største gennemslagskraft. Men 
også på det bygge- og trafikpolitiske område er vi re-
præsenteret, da tilgængeligheden også kan få ørenlyd 
et sådant sted. De tillidsvalgte bakkes op af nogle få 
sekretariatsansatte og en veloplagt landsformand.  

Vi ønsker dem alle en god arbejdslyst.
  Jens Bouet, direktør i Dansk Handicap Forbund 

Handicap-nyt EKSTRA tager udgangspunkt i historierne fra Handicap-nyt og tilføjer lidt 
ekstra. Her får du lidt mere, end det du kan læse i bladet

A
F OG TIL er ord ikke nok, og nogle gange er 
der bare ikke plads nok til at folde en historie 
tilstrækkeligt ud i det trykte magasin. Derfor 
har vi udviklet Handicap-nyt EKSTRA, hvor du 

i forbindelse med hver ny udgivelse af Handicap-nyt 
får lidt ekstra i form af video, billeder, lyd eller yderli-
gere uddybning af nogle af de historier, du har læst i 
Handicap-nyt.

I Handicap-nyt nummer 1 kunne du således se me-
get mere fra landsformand Susanne Olsens virtual rea-
lity-oplevelser fra en lille butik i Kødbyen i København.

I dette nummer af Handicap-nyt breder vi historien 
om Morten Løkkegaards forhandlingsarbejde for EU 
Parlamentet i forbindelse med tilblivelsen af Tilgæn-
gelighedsdirektivet, som forventes færdigforhandlet 
inden udgangen af 2018.

Derudover vil du have mulighed for at høre endnu 
mere om vores samarbejde med PLURALISTERNE, som 

arbejder for en mere 
mangfoldig repræsen-
tation i mediebilledet. 
Vi startede samarbejdet 
med PLURALISTENE i ja-
nuar måned og intervie-
wede de to kvinder bag 
projektet.

Sidst men ikke mindst kan du i forbindelse med 
denne udgivelse besøge Handicap-nyt EKSTRA og tage 
en tur i Aarhus’ nye letbane, som redaktør Bente Røds-
gaard har besøgt til en reportage. Samt læse en masse 
tal om fleksjob i samtlige af landets kommuner.

Vi glæder os til at give dig det EKSTRA, som skal få 
Handicap-nyt til at leve på en helt ny måde, og vi hå-
ber, du vil se, lytte og læse med.

 
Mads Stampe   

EKSTRA
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Er et undervisningstilbud til unge og voksne mennesker  
    med  

udviklingshæmning og mennesker med autisme 
 

 
 
 

 

Folkeoplysningsundervisning 
Særligt tilrettelagt 

  på små hold 
i en lang  

række  
fag 

 
 

 
 
 
 

 

Kompenserende  
specialundervisning  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Kontakt suka på 39560379 for nærmere information eller se på www.suka.dk 

Falkoner Allé 42 • 2000 Frederiksberg

Tlf. 35 39 49 82

Quattro Fontane Due
Italiensk delikatesse butik

Åbningstider: 10-22 alle dage
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Der er et lille mellem-
rum og en kant op ind 
til letbanen, så den 
er ikke helt niveaufri, 
konstaterer Claus 
Bjarne Christensen.
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PÅ TUR MED LET
BANEN I AARHUS

Aarhus Letbane vil være en god oplevelse for mange med 
et bevægelseshandicap. Men vejene til og fra stoppeste-
derne giver vanskeligheder

S
PORVOGNE VAR INDTIL 
1970’erne en del af bybil-
ledet i landets største byer, 
men blev erstattet af busser. 

Men knapt 50 år efter opstår spor-
vognene igen, men i moderne udga-
ver i form af letbaner. Aarhus er den 
første by, der har fået en letbane, 
og snart følger andre efter, da der er 
planlagt en letbane i Odense og på 
Københavns Vestegn.

Handicap-nyt er taget på visit i 
Aarhus for at opleve, hvordan det er 
at køre med letbane, hvis man har 
et bevægelseshandicap, og har invi-
teret Claus Bjarne Christensen, som 
bruger elscooter, og Mikkel Bundga-

ard, som bruger manuel kørestol, til 
at køre en tur med letbanen.

De to veloplagte herrer kaster sig 
over opgaven med iver. Vejret er 
vinterligt med sne og slud, selvom 
kalenderen viser marts måned. 
Men det påvirker hverken Aarhus 
Letbane eller testpersonerne.

Letbanens rute er fra banegården 
i Aarhus og til Aarhus Universitets-
hospital (AUH), og den har 12 stop-
pesteder. 

Ikke helt niveaufri
Vi starter turen ved AUH. Og her 
støder vi hurtigt på et problem. 
Selve vejen fra hospitalet og hen 

til perronen med stoppestedet er 
alt for stejl, men det lykkes dog at 
komme op på letbaneperronen, 
som har gode bænke, og der er 
mulighed for at komme lidt i læ. 
Der er også tænkt på ledelinjer til 
blinde og svagsynede. Selve per-
ronen er dog lidt smal, der vil ikke 
være meget plads, hvis en gruppe 
kørestolsbrugere og barnevogne 
skal på samtidigt. 

Men lige nu er der ok plads til 
både Claus Bjarne og Mikkel, som 
stirrer forventningsfulde efter 
toget. Og så kommer det grå tog, 
som ikke gør meget væsen af sig. 
Helt diskret kører det os i møde.  
Mikkel og Claus Bjarne kører ind i 
toget, der er et mellemrum mellem 
perron og letbanen samt en lille ni-
veauforskel, som vil give problemer 
for folk i manuelle kørestole. 

Elevatoren ned til vejen 
er god nok, men vejen 
op fra tunnelen er for 

stejl, konstaterer  Mikkel 
Bundgaard og Claus 
Bjarne Christensen.
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Der er to knapper, 
den ene giver en 

længere døråbning. 
Det glæder Mikkel 

Bundgaard.

Bænkene er i vater! 

Letbanen 
er rar at 
køre med 
og lettere 
at køre 
med end 
busserne. 

Desværre er 
Aarhus Let-
bane ikke 
integreret 
med vejene 
tæt på per-
ronen. 

Håbløs  
billetautomat.
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Mikkels hjælper Morten Gott-
liebsen skubber Mikkel ind i toget. 
”Det undrer mig, når Aarhus Letba-
ne er helt ny, at den så ikke også er 
helt perfekt og niveaufri. Hvis jeg 
var alene, ville jeg ikke kunne køre 
ind,” siger Mikkel Bundgaard. 

Mellemrummet og kanten undrer 
også Claus Bjarne Christensen. ”Jeg 
tror ikke, at der bliver lavet noget 
om nu, men jeg fatter ikke, at Let-
banen ikke har konkurreret med 
Metroen i København og sagt: ”Vi 
laver den bedste letbane i Aarhus”, 
men det har man ikke gjort, og 
resultatet er, at Metroen er bedre,” 
siger han. 

Til gengæld roser de begge to, at 
der på indgangsdørene er knapper 
i to højder, hvor man kan trykke 
for en lidt længere døråbning, hvis 
man er kørestolsbruger. Der er 
også ros til de tydelige skilte på 
perronen, som viser, hvornår det 
næste letbanetog kommer.

Små detaljer, der kunne 
være bedre
Claus Bjarne Christensen var indtil 
årsskiftet med i Aarhus Handicap-
råd, hvor man har drøftet letbanen, 
men desværre ikke i de små detal-
jer, som er afgørende for en god 
oplevelse.  ”Jeg husker, at vi blev 
lovet, at letbanen ville være 27 cm 
over skinnerne. men den er ble-
vet 30 cm over skinnerne, og det 
betyder, at den niveaufri adgang 
er blevet lidt mere besværlig. Jeg 
synes ikke helt, at vi har fået det, 
som tegningerne viste,” siger Claus 
Bjarne Christensen.

Inde i toget kan man følge med 
på et display, hvor man er henne, 
og hvad næste stoppested er, men 
displayskærmen kan ikke ses fra 
alle pladser. Fra kørestolspladsen 
kan det også være lidt svært at 
komme til at trykke på stopknap-
pen. ”Hvis man virkelig havde 
tænkt på universel design, så hav-
de man lavet den slags ting bedre,” 
siger Claus Bjarne. 

Der er også mulighed for fast-
spænding af kørestolsbrugere, og 
Mikkel prøver at blive spændt fast, 
og det fungerer fint. Her i det lette 
snevejr er gulvet vådt i letbanen, 
men det virker skridsikkert med en 
god belægning.

”Men selve letbanen er flot.  Den 
er på mange måder rigtig fed,” 
siger Claus Bjarne. Mikkel tænker 
ikke så meget over, om den er pæn 
eller ej, men direkte adspurgt, så 
synes han, at man har tænkt mere 
på funktionalitet end æstetik, da 
det er synd at sige, at den er farve-
strålende.

Kantsten ved Randersvej
Vi står af ved Danmarks Medie- og 
Journalisthøjskole ved stoppeste-
det Nehrus Allé ved Randersvej. 
Her ser vi nærmere på en billet-
automat, men der er genskin, og 
skærmen er meget svær at se fra 
kørestolshøjde. Der burde være 
noget, der skyggede, for som det er 
nu, er den så godt som umulig at 
benytte. Bænkene er konstruerede, 
så de er lave og høje samtidigt, de 
står i vater, og det er faktisk meget 
smart, synes Claus Bjarne, og Mik-
kel samtykker.

Men ligesom det var svært at 
komme fra hospitalsarealet til 
perronen, så er vejen væk fra per-
ronen helt uigennemtænkt og for 
stejl, og der mangler kantstensned-
sænkninger. 

”Man kan kun med stort besvær 
komme videre og væk fra per-
ronen, og det værste er, at dette 
vejkryds var i orden, før Letbanen 
kom, og nu er det forringet. Jeg 
synes, at Aarhus er på vej ned ad 
bakke. Vi var virkelig gode til til-
gængelighed før i tiden, men vi er 
det ikke længere. Og forringelsen 
er blevet nævnt flere gange overfor 
kommunen af forbundet, men jeg 
ved ikke, om det bliver ændret,” 
siger Claus Bjarne.

Mikkel prøver sammen med hjæl-
peren at forcere kantstenene, han 

er også borger i Aarhus, og han sy-
nes, at vejkrydset bærer præg af en 
hurtig lappeløsning.

Elevator på perronen
Vi tager Letbanen igen; denne gang 
for at stå af ved Universitetet. Her 
skal man under vejen for at komme 
videre. Det foregår ved, at køre-
stolsbrugerne skal med elevator 
for at komme væk fra perronen, gå-
ende kan tage en trappe. Det er en 
god elevator, men når man kommer 
ned i den lille tunnel, så er vejen 
op fra tunnellen til de øvrige veje 
for stejl. Det ser Mikkel og Claus 
Bjarne som endnu et udtryk for, at 
Aarhus Letbane slet ikke er tænkt 
ordentligt ind i selve byen.

Vi stiger på igen. Pludselig 
udbryder Mikkel. ”Jeg er skuffet 
over, at det ikke er forfatteren og 
journalisten Jørgen Leth, der læser 
stoppestederne op, det havde jeg 
glædet mig til at høre.” Men for-
klaringen er ifølge Claus Bjarne, at 
det kun er i to af togene, hvor det 
sker, så muligvis er det aspekt lidt 
oversolgt.

Begge er enige om, at Letbanen 
er en forbedring. Da det for køre-
stolsbrugere tit er alt for besværligt 
at komme med busserne, så er det 
her meget lettere. 

Aarhus banegård
Vi står af på Aarhus Banegård, hvor 
der er både elevator, rulletrappe 
og skiltning. Det er let at komme til 
Letbanen på banegården. Turen fra 
hovedbanegården og til AUH tager 
20 minutter. 

Det er tid til at skilles, og de 
to testpersoner er begejstrede, 
selvom nogle detaljer kunne være 
bedre udført. Det ærgrer dem 
begge to, at Aarhus Letbane ikke er 
ordentligt integreret med resten af 
byen. Her er plads til forbedringer, 
synes de.
 Læs mere om Aarhus Let

bane side 26 og på Handicapnyt 
 EKSTRA på hjemmesiden.
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DET SKER
I DANSK HANDICAP FORBUND

MAJ 2018

FIND DHF PÅ NETTET:  www.danskhandicapforbund.dk

BORNHOLM

Onsdag den 9. maj kl. 17.30: Forårsfest på Hotel Balka 

Strand: Der serveres to retters mad inkl. drikkevarer samt 

kaffe. Pris kr. 190. Der arrangeres kørsel til stedet. Tilmel-

ding senest den 4. 5. til Lis Schou eller Bjarne Egelykke, 

tlf. 29 72 39 97.

Lørdag den 30. juni kl. 12.3016.30: Grillfest. Vi gril-

ler pølser og hakkebøf, og der serveres kartoffelsalat og 

salat. Kaffe og småkager serveres også. Pris kr. 120. Der 

er lotteri og musik v/ Ib Hansen. Tilmelding senest den 

27. 6.

Alle arrangementer afholdes i Sagahuset, Rønne, med 

mindre andet er nævnt. Tilmeldinger skal ske til Lis 

Schou, tlf. 20 41 43 04 mellem kl. 10 og 13.

FREDERIKSHAVN/SÆBY

Torsdage den 17. og 31. maj og 7. juni: Bankospil.

Alle bankospil foregår kl 19.00 på Ingerborghus, Frede-

rikshavn.

FREDERIKSSUND/HALSNÆS

Onsdag den 9. maj kl. 18.3022.00: Sæsonafslutning. 

Boller og kaffe/te serveres. Der vil være lotteri så husk 

pakke. Tilmelding senest den 4. 5. Husk at oplyse om evt. 

sukkersyge ved tilmelding.

Arrangementer foregår på Fritidscentret, Multisalen, 

Jernbanegade 2, 3300 Frederiksværk, med mindre andet 

er nævnt. Husk en lille pakke til lotteriet. Tilmelding til 

Anna Marie, tlf. 26 18 38 46 (bedst efter kl. 17.00) eller 

Erling, tlf. 25 12 69 87.

HADERSLEV

Lørdag den 26. maj kl. 10.00 med afgang med bus fra Ple-

jecenter Humletoften: Udflugt til Rømø og færgetur til Sild.

Lørdag den 23. juni kl. 17.30: Hyggetur på landet hos 

Jens og Etti. Foreningen er vært med mad og drikke.

Kontakt Etti Bramsen Kjær, Erlevvej 185, 6100 Hader-

slev, tlf. 40 15 29 43.

Hvis medlemmer fra Kolding ønsker at deltage, vil vi 

meget gerne have en opringning, så I kan få vores blad. 

Kontakt os på tlf. 60 62 59 13 eller 40 15 29 43.

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

Forbundets hovedadresse: dhf@danskhandicapforbund.dk

Landsformand: susanne@danskhandicapforbund.dk

Medlemsservice dhf@danskhandicapforbund.dk

Afdelingschef: konsulent@danskhandicapforbund.dk

Rådgivning:  social@danskhandicapforbund.dk

Handicap-nyt: bente@danskhandicapforbund.dk

Kommunikationsmedarbejder: mads@danskhandicapforbund.dk

Ulandssekretariatet: uland@danskhandicapforbund.dk

Forældrekredsen: fk@danskhandicapforbund.dk

Ungdomskredsen: uk@ungdomskredsen.dk

RYK: info@ryk.dk

Amputationskredsen: ak@danskhandicapforbund.dk

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

NYT FRA AFDELINGERNE▼
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DET SKER I DHF 

HIMMERLAND

Søndag den 17. juni kl. 13.00 på Støberivej 8, Aars: 

Sommerudflugt til Dansk Nutidsmuseum. Udstilling om 

danskernes hverdag de sidste 100 år. Vi mødes uden for 

og betaler samlet, bagefter kan man selv gå rundt. Afde-

lingen er vært med kaffe kl. 15.30. Gratis for medlemmer 

i lokalafdeling Himmerland. Ikke-medlemmer kr. 40. Til-

melding senest den 1. 6. til Dorte, tlf. 30 61 37 92.

15 års jubilæum

Et stort tillykke til Dorte Vejs, der har 15 års jubilæum 

som kasserer i Dansk Handicap Forbund Himmerland 

afdelingen. På egne og bestyrelsens vegne vil jeg gerne 

rette en stor tak til Dorte Vejs for det store stykke arbejde 

og engagement, som hun har bidraget med de seneste 

15 år. Dorte er og har altid været en meget aktiv person i 

vores lokalafdeling, som vi værdsætter meget højt.

Ninna Rask Hansen.

Formand – Dansk Handicap Forbund Himmerland

KORSØRSKÆLSKØR

Lørdag den 23. juni kl. 15.3023.00: Bustur med liftbus 

til Skipperkroen i Mullerup. Vi skal spise og se bål ved 

havnen. Menu: Rejecocktail, kalvesteg m. diverse samt 

chokoladeskål m. frisk frugt og is. Pris kr. 350. Gæster kr. 

450. Dækker spisning og transport. Sidste tilmelding den 

10. 6.

Alle arrangementer foregår i Teglværksparken, Korsør, 

med mindre andet er nævnt. Tilmelding til arrangementer 

skal ske til Irene Christiansen, tlf. 20 96 27 69 eller Kir-

sten Rønhoff Hansen, tlf. 58 19 60 79.

MIDTVEST

Lørdag den 5. maj kl. 12.00: Udflugt til Hald Ege. Afgang 

fra Bytoften: Kl. 13.00 mødes vi til rundvisning ved Hald 

Ege samlingen. Efter rundvisning kører vi til forsamlings-

huset og får kaffe. Pris kr. 100 for medlemmer, kr. 50 hvis 

man kører selv. Kr. 75 for hjælper. Ikke-medlemmer kr. 

150. Sidste tilmelding den 24. 4.

Torsdage den 17. maj og 21. juni: Bingo banko.

Lørdag den 9. juni kl. 13.00: Tur til løvbakkerne.Vi sam-

les ved naturskolens p-plads. Efter gåtur samles vi i loka-

let ved naturskolen til kaffe. Pris kr. 50 pr. deltager. Sidste 

tilmelding den 29. 5.

Fredag den 22. juni: Skt. Hans/Spis sammen. Sidste til-

melding den 12. 6.

NORDVEST

Torsdag den 31. maj kl. 07.0021.00: Forårstur til Christi-

ansfeld og Harrislee. Se detaljeret program i lokalbladet. 

Vi kører i handicapegnet bus fra Olsens Busser. Pris for 

medlemmer kr. 250. Ikke-medlemmer kr. 350. Tilmelding 

til Jørgen Hassing, tlf. 60 83 08 31 senest den 17. 5. Se 

detaljer for indbetaling i lokalblad. Ved betaling er der 

mulighed for at bestille boller med pålæg til busturen. 

Pris kr. 10.

ODENSE

Lørdag den 2. juni: Udflugt til Moesgaard Museum ved 

Aarhus. Nærmere info om priser mv. kommer senere. Ikke 

de store ændringer i forhold til sidste år.

Til alle arrangementer er tilmelding nødvendig. Der er 

bindende tilmelding, og der vil blive afkrævet betaling ved 

udeblivelse uden grund. Tilmelding skal ske senest man-

dagen før et arrangement. Tilmelding til Susanne, tlf. 61 31 

35 75, Jørn, tlf. 30 13 85 95, eller Annette, tlf. 30 25 22 

71. Der er mulighed for kørsel, hvis du har et handicap og 

bor i Odense Kommune. Egenbetaling på kr. 45 t/r.

ODSHERRED

Tirsdag den 15. maj kl. 12.00: Health and Rehab messe i 

Bella Center, Center Boulevard 5, 2300 København S. Alt 

er for egen regning. Ønsker man at mødes og spise fro-

kost, mødes vi i forhallen den 15. maj kl. 12. Tilmelding 

til Susy Sivebæk, susysiv@mail.dk, tlf. 59 32 45 65.

Lørdag den 19. maj kl. 11.0016.00: Den Blå Planet, Ja-

cob Fortlingsvej 1, 2770 Kastrup: Parkering, entré og fro-

kost for egen regning. Gratis entré for ledsagere, hvis man 

har DH’s ledsagerkort. Tag selv hjælper med, hvis der er 

brug for hjælp. Hjælpere for lokalafdeling Odsherred og 

Holbæk deltager gratis. Drikkevarer for egen regning for 

alle. Mulighed for samkørsel i egne biler. Kørselspenge 

refunderes med kr. 2 pr. kørte kilometer eller ved brug af 

Handicapkørselsordning. Tilmelding senest den 26. 4.

Tilmeldinger til arrangement skal ske til Lena, lena.niel-

sen@ofori.dk, tlf. 59 65 95 86, eller Peter, ptl@nyka.dk, 

tlf. 29 84 12 34, med mindre andet er nævnt.

RØDOVRE

Onsdag den 9. maj: Bankospil på Ørbygård.

Tirsdag den 15. maj: Skovtur.

SILKEBORG

Søndag den 24. juni kl. 10.00 fra parkeringspladsen på 

Lupinvej: Sommerudflugt. Husk tilmelding.

SKAGEN

Mandage den 7. og 14. maj kl. 14.0016.30: Mandags-

klub.
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Sælges til favorable 
priser pga. dødsfald  
Daro Regnslag til manuel kørestol str. 160 - sælges for 

kr. 400.

Dunslope Lite foldbar og transportabel 

kørestolsrampe 73x73. Kan hænge bag på kørestol - 

sælges for kr. 450.

Foldbar galvaniseret rampe 180x80 cm. Sælges for kr. 

2000.

Lille galvaniseret rampe 75x80 cm. Sælges for kr. 700.

Haverich 3-hjulet børne-/juniorcykel med rygstøtte 

og fodholdere. Sælges for kr. 2000.

Easy rider 3-hjulet juniorcykel med ryglæn og 

fodholdere. Sælges for kr. 7500.

Billeder kan mailes. Ring eller skriv for yderligere 

information. dortew@me.com / Tlf. 31 12 13 14

ANNONCE

DET SKER I DHF 
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Torsdag den 17. maj kl. 19.0022.00: Bankospil.

Torsdag den 24. maj kl. 19.3023.00: Danseaften. Pris 

kr. 70.

Fredag den 25. maj kl. 18.0024.00: Sommerafslutning 

med spisning. Forret, hovedret, dessert, kaffe og småka-

ger pris kr. 70 for medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 150. 

Der vil være underholdning.

Søndag den 17. juni: Sommerudflugt. Pris kr. 250 for 

medlemmer. Ikke-medlemmer kr. 500, hvis der er plads.

Til danseaftner vil der være to stykker franskbrød med 

rullepølse og ost. Tilmelding skal ske senest tirsdagen 

før på tlf. 22 53 40 73 eller 20 86 45 54. Arrangementer 

foregår på Klitrosen, Markvej 121 A, med mindre andet 

er nævnt. Til arrangementer med spisning, ring senest 5 

dage før på tlf. 20 86 45 54.

SKIVE – VIBORG

Tirsdag den 8. maj kl. 13.00: Udflugt til Mønsted Kalk-

gruber, hvis toget kører. Vi mødes ved Aktivitetscenteret 

Odgårdsvej 15, Skive. Hvis toget ikke kører, tager vi en tur 

ud i det blå. Turen er i egne private biler. Pris kr. 100 for 

medlemmer, ikke-medlemmer kr. 125. Tilmelding senest 

den 2. 5. Modtager I bladet efter den 2. maj, kan tilmel-

ding fortsat nås.

Tirsdag den 12. juni kl. 10: Liftbustur til Kattegatcen-

teret i Grenå. Vi kører fra Aktivitetscenteret Odgårdsvej 

15, Skive. Pris kr. 225 for medlemmer, ikke-medlemmer 

kr. 250. Pris inkluderer mad. Drikkevarer for egen regning. 

Tilmelding senest den 29. 5.

Tilmeldinger skal ske til Lis Mortensen, tlf. 24 82 56 31, 

med mindre andet er nævnt.

SLAGELSE / SORØ

Lørdag den 7. maj i Kongehavecenteret: Banko med spis-

ning.

Mandag den 4. juni: Medlemsaften. Muligvis med fore-

drag.

Lørdag den 16. juni: Sommerudflugt. Endnu ikke fast-

lagt.

Bestyrelsen forbeholder sig ret til at lave ændringer og 

aflysning ved for få tilmeldte. Bindende til- og afmelding 

til Aase, tlf. 26 21 70 02, eller Susanne, tlf. 29 33 07 35.

STEVNS/FAXE

Lørdag den 5. maj kl. 09.0018.00: Udflugt til Danmarks 

Tekniske Museum. Med start fra Stevnshøjvej 99, 4660 St. 

Heddinge: Vi spiser frokost på museet og finder et sted 

til eftermiddagskaffe på vej hjem. Pris kr. 350. Tilmelding 

senest den 29. 4. til Lissy Olsgaard, tlf. 56 50 37 33, eller 

Inge Lise Pedersen, tlf. 25 33 32 17.

VESTEGNEN

Onsdag den 6. juni kl. 18.0022.00: Bakken. Pris kr. 200 

for medlemmer. Dækker mad og drikke: stegt flæsk med 

persillesovs, kaffe og kage og en genstand. Øvrige drikke-

varer for egen regning. Tilmelding senest den 23. 5.

Tilmelding til arrangementer skal ske til Grete, tlf. 23 84 

01 49 mellem kl. 18 og 20.

VORDINGBORG

Mandag den 7. maj kl. 18.35: Årets sidste bankospil og 

sæsonafslutning. Ekstra lodtrækninger på bankokontrol. 

Bankoaftner genoptages igen hver mandag fra den 3. 9. 

Ny sæsonplan vil være klar den 7. 5. og udleveres ved 

bankoafslutningen.

AABENRAA

Onsdag den 6. juni kl. 19.00 i den store sal i Kirsebærha-

ven: Lotto. Dørene åbnes fra 17.45.

AALBORG

Tirsdag den 8. maj: Banko.
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REJSER

 

Danmark/Viborg

13.17. august

Bornholms afdeling arrangerer en busrejse til Viborg med 
halvpension. Vi skal bo på Golf Hotel Viborg. 

Afrejse fra Bornholm den 13. 8. kl. 06.30 med Leonora 
Christina og hjemrejse den 17. 8. På begge ture er der 
henholdsvis morgenkomplet og aftensmad. Turene er ikke 
planlagt endnu.

Pris kr. 5.990. Afbestilling kr. 375. Eneværelse kr. 1100. 

Nærmere oplysninger om busturen til Lis Schou, Segenvej 
36, 3700 Rønne. tlf. 20 41 43 04.

Tyskland/Celle

13.17. august

Lokalafdeling Vestegnen arrangerer ferietur til Celle i 
Tyskland, hvor vi skal opleve den smukke natur og have 
nogle hyggelige dage sammen. Interesserede kan rette 
henvendelse til Grete og høre nærmere. Gretes oplysnin-
ger, tlf. 71 16 26 20.

Bulgarien/Golden Sands

30. august til den 6. september

Himmerlands afdeling arrangerer ferierejse til Golden 
Sands, Bulgarien.  Vi skal rejse med Bravo Tours, med af-
rejse fra Billund lufthavn.

Pris pr. person kr. 6.000, opholdet er med All Inklusive. 
Tillæg for eneværelse kr. 800.

Nærmere oplysninger kan findes på  
www.dhfhimmerland.dk.

Tilmelding til Dorte Vejs, tlf. 30 61 37 92.

BLIV

MEDLEM
AF DANSK 

HANDICAP 

FORBUND
Brug for hjælp til din BPA ordning?
Focus People kan overtage det økonomiske og juridiske ansvar for dig.
Focus People tilbyder også at hjælpe med rekruttering af såvel faste medarbejdere  
som afløsere.
Du behøver ikke bekymre dig om hverken udbetaling af løn, ansættelseskontrakter,  
administration i forbindelse med sygdom og indberetning til skat, feriepenge, barsels- 
fond og ATP samt kommunikation og rapportering til kommunen.
 
DET HANDLER OM TILLID! 
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AMSTERDAM, HOLLAND
27. april – 2. maj

-

 

SØNDERJYLLAND/SLUKEFTER KRO
17. – 23. august

Korsør/Skælskør afdeling arrangerer 6 dages ferierejse til 

Slukefter Kro i Vojens.

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

billetter og afbestillingsforsikring. Tillæg for enkeltværel-

se kr. 875. Begrænset antal kørestolsbrugere kan deltage. 

Der vil være hjælpere med. Tilmelding skal ske til Kirsten 

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

   

REJSER

RABATORDNINGER:

RUSTBEHANLING TIL BILEN

Mercasol Humlebæk Rustbeskyttelse giver 

15% rabat på rustbeskyttelse af bilen til med-

lemmer af Dansk Handicap Forbund. Indehaver 

Brian Hansen henvendte sig til DHF med tilbuddet og 

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

virksomheden, der indretter handicapbiler. 

  Oplys ved bestilling at du er medlem af DHF og oplys 

dit medlemsnummer. Rabatten kan ikke kombineres 

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

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

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

NYHED

   

ANNONCER

INVALIDEBIL SÆLGES
Invalidebil sælges grundet dødsfald. 

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

75 MTA automat/manuel. Sølv metal-

lak, km. 9.500. Fjernbetjent motor/

kabinevarmer. Fire vinterdæk på fælge 

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

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

handlet, certifikat medfølger. Kran til sammenklappelig 

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

kr. 138.000 min. Henvendelse til Jens Rathje, Maglelund 

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

40 23 70 63, e-mail: rathjejens381@gmail.com.
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SARAH GLERUP  
VIKAR I FOLKETINGET

WOW!  
- hvor smart 

TEMA:  
Health & Rehab messen  

i København 

NR. 3  JUNI  2016

Robo
Trainer-
One

TIVOLI HAR 
FÅET ET 
ORANGERI

FRIVILLIGHED 
FOR ALLE

NR. 3  JUNI  2017

KOMMUNALVALG 2017

STRANDEN ER KYSTSIKRET

VADEHAVSCENTRET ER ET BESØG VÆRD
NR. 4  SEPTEMBER  2017

HOSPITALSKUNST 
TIL ALLE

BERØRINGSANGST 
PÅ ARBEJDSMARKEDET

25 GRATIS JULEKORT 
TIL MEDLEMMERNE

NR. 5  DECEMBER  2017

TEMA:
Hjælp og hjælpere

Af sted til 
ROYAL ARENA

ET DEJLIGT LIV MED HALVANDEN ARM

NR. 2  MAJ  2017

Handicap-nyt udkommer kun fem gange om året, og 

de lange deadlines gør, at der er meget, som forbun-

det gør, som ikke får plads på siderne i bladet.

Derfor er det en god ide at læse nyheder på for-

bundets hjemmeside og abonnere på nyhedsbrevet, 

som udsendes en gang om ugen. Du kan tilmelde dig 

nyhedsbrevet på hjemmesiden.

Derudover har forbundet en Facebookside, hvor 

medlemmer og andre interesserede kan følge med i 

arbejdet, og landsformand Susanne Olsen er også at 

finde på det sociale medie Twitter, hvor hun fra tid 

til anden pipper fra de møder, hun har med fx politi-

kerne på Christiansborg.

Interesserede kan finde forbundets Facebookside på  

www.facebook.com/danskhandicapforbund, og lands-

formanden går under navnet @SusanneOlsenDHF på 

Twitter.

Vi glæder os til at se dig. 

Følg med i forbundets 
 arbejde, når Handicapnyt 
er på vej

BESØG DANSK  HANDICAP  
FORBUNDS WEBSHOP PÅ  
VORES HJEMMESIDE
www.danskhandicapforbund.dk
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DET SKER I DHF 



INDMELDINGSKORT

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

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER

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

E-mail:

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

Handicap Forbunds fire specialkredse. Det koster ikke ekstra. 

 

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

  Amputationskredsen  
    

(underskrift af det nye medlem)

DET SKER I DHF 

SÅDAN MELDER DU DIG IND

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

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

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

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

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

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Kontingent 2018
Enlige 314 kr.
Ægtepar/Samboende 471 kr.

✁

✁

BRUG VISO 

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

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

FLYTTER DU, ELLER ER DU FLYTTET?

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

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

DEN UVILDIGE KONSULENTORDNING PÅ 
HANDICAPOMRÅDET (DUKH)

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

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

RÅDGIVNING

Dansk Handicap Forbund tilbyder rådgivning og bisidderhjælp. 

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

Du kan kontakte Dansk Handicap Forbunds rådgivningsteam 
på telefon 39 29 35 55 eller på mail social@danskhandi-
capforbund.dk.
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EU FORHANDLER OM 
FORBEDRINGER PÅ 
TILGÆNGELIGHEDEN
Forhandlingerne om et tilgængelighedsdirektiv på handicapområdet er i gang i Bruxelles 
i øjeblikket. For enden af bordet sidder den danske politiker Morten Løkkegaard som for-
handlingsleder for EU Parlamentet. Handicap-nyt har mødt ham til en snak om tilgænge-
lighed for mennesker med handicap i hele EU

I 
DANMARK HAR VI regler for, 
hvordan en bygherre skal agere, 
når der bygges nyt eller bygges 
om. De står i Bygningsreglemen-

tet, og de skal sikre tilgængelighe-
den for blandt andet mennesker 
med handicap. Det er dog ikke 
ukendt at læse historier om, at 
reglerne ikke følges, som de skal, 
og Handicap-nyt har i flere tilfælde 
beskrevet tilgængeligheden til nye 
bygningsværker her hjemme som 
mangelfuld. Desværre.

På EU-niveau kan man på nu-
værende tidspunkt ikke gøre no-
get for at skubbe på, at reglerne 
overholdes i højere grad, end 
tilfældet er i dag. Men i 2014, da 
Jean-Claude Juncker trådte til som 
EU Kommissionens formand, blev 
det første skridt til, at EU får en 
styrket rolle i at sikre tilgængelig-
heden for mennesker med handi-
cap, taget. Han satte med andre 
ord en proces i gang i det såkaldte 
Tilgængelighedsdirektiv, hvor man 
ved hjælp af reglerne på Det Indre 
Marked i EU ville sikre, at tilgæn-
geligheden for mennesker med 
handicap blev forbedret.

Mange ord er sagt og skrevet, 
siden den beslutning blev taget, 
og mandag den 5. marts gik for-
handlingerne i den såkaldte trilog 
i gang i Bruxelles. Forhandlingerne 

står mellem medlemsstaterne, re-
præsenteret ved formandsskabet 
fra Bulgarien, EU Kommissionen 
og EU Parlamentet. Sidstnævnte 
er repræsenteret ved den dan-
ske EU-parlamentariker Morten 
 Løkkegaard som forhandlingsleder, 
og det bliver blandt andet hans 
opgave at sikre bedre tilgængelig-
hed på det bebyggede areal i hele 
EU. Det kommer han til at slås for, 
fortæller han, men det bliver en 
hård kamp.

”Det er et svært område (reg-
lerne for tilgængelighed til det be-
byggede areal, red.), for parterne 
står meget stejlt overfor hinanden.  
Omvendt står både Kommissionen 
og det mandat, jeg har fået med 
fra Parlamentet, stærkt, og jeg skal 
kæmpe meget for det. Og det kom-
mer jeg til,” siger Morten Løkke-
gaard. Samtidig understreger han 
dog, at der ikke bliver tale om den 
helt store færdige pakkeløsning, 
hvor alle problemer med tilgænge-
ligheden er forsvundet.

”Den egentlige nyskabelse lig-
ger i, at Juncker-kommissionen 
tog initiativ, for det er første gang, 
man gjorde det på kommissionsni-
veau. Er det så det samme, som at 
vi træder ind i himmerige? Nej, det 
er det ikke. For sådan er det ikke i 
politik. Det er det muliges kunst, 

og det vi kan gøre i Parlamentet, 
det er, at vi kan kigge på Kom-
missionens forslag og sige, hvor 
det skal forbedres, og hvor vi kan 
styrke det,” lyder det fra Morten 
Løkkegaard.

Hurtig ekspedition
Forhandlingerne i trilogen gik 
i gang den 5. marts med første 
møde mellem de tre parter, og der 
er sat fire runder af i alt. Og på 
spørgsmålet om, hvornår man kan 
forvente et egentlig resultat af for-
handlingerne, svarer Morten Løk-
kegaard optimistisk, at han regner 
med et resultat inden for fire til 
fem måneder, hvorefter udrulnin-
gen af reglerne i medlemsstaterne 
kan gå i gang.

Morten Løkkegaard bygger det 
på, at alle involverede parter er 
interesserede i at komme i mål 
med forhandlingerne hurtigt – ikke 
mindst fordi der er valg i EU-insti-
tutionerne i 2019. Skulle det ende 
uden resultat inden valget, vil det 
betyde, at processen stort set skal 
starte forfra med ny Kommission 
og nyt parlament.

Når resultatet af forhandlingerne 
i trilogen foreligger, starter udrul-
ningsprocessen i Danmark i Trans-
portministeriet, der skal sørge for 
at beskrive regler mv. til efterføl-
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gelse i stat, regioner og kommuner. 
Men hvad resultatet af forhandlin-
gerne bliver, er Morten Løkkegaard 
mindre sikker på.

”Jeg tror ikke, vi kan tvinge med-
lemslandene ud i noget obligato-
risk. Jeg tror, at det vil blive itale-
sat, og at det vil blive sat på papir, 
og der vil komme klare retningslin-
jer for, hvad man ønsker. Og så må 
vi se, hvor meget skal og bør det 
ender med,” lyder det fra ham.

Han tror dog samtidig på, at den 
nye aftale vil ende med at have 
konkrete forbedringer for personer 
med handicap i hele EU.

”Alt andet lige, så flytter vi os fra 
et udgangspunkt, der hedder in-
genting, til noget. Det noget skal vi 
selvfølgelig have defineret, og der 
vil de kommende forhandlinger 
vise, hvor langt især medlemssta-
terne er villige til at gå, for det er 
dem, der i sidste ende skal betale,” 
fortæller Morten Løkkegaard.

De helt små virksomheder 
fritages
Netop fordi, det i sidste ende er 
pengene, der afgør, hvor langt 
aftalen kan komme fra ord på et 
stykke papir og ud til nogle kon-
krete ændringer, så er en vis grad 
af frivillighed for bestemte virk-
somhedstyper nødvendig, mener 
Morten Løkkegaard og resten af 
Parlamentet. Derfor er de såkaldte 
mikrovirksomheder fritaget fra at 
skulle følge de regler, det ender 
med ved vedtagelsen af Tilgænge-
lighedsdirektivet. Det betyder dog 
ikke, at direktivet ender med at 
blive ord frem for handling, mener 
Morten Løkkegaard.

”Det er misvisende at tro, at fordi 
man gør det frivilligt for de helt 
små at være med eller ej, at man 

så ødelægger hele markedet. Tvært 
imod. Men det er der en diskussion 
om, og det er mit grundlæggende 
synspunkt, at vi ikke må ødelægge 
et helt vækstlag ved at påtvinge 
dem det her,” lyder det fra EU-
parlamentarikeren, der dog under-
streger, at det står enhver frit for 
at tilslutte sig reglerne i direktivet, 
selvom de ikke skal ifølge reglerne.

Og sådan er processen, mener 
Morten Løkkegaard, der desuden 
minder om, at det nuværende 
arbejde skal betragtes som en 
proces, som i virkeligheden aldrig 
bliver færdig.

”Man skal selvfølgelig altid stile 
efter det optimale. Det er det, der 
driver os. Men vi når aldrig det per-
fekte, og det gør vi heller ikke på 
det her område. Jeg tror, man skal 
kigge på det som en proces, og nu 
har vi talt og talt i fyrretyve år, og 
i hvert fald siden FN konventionen 
blev vedtaget, nu må der ske noget. 
Det giver fuldstædig mening at be-
tragte det sådan, men jeg må også 
bare advare imod at tro, at det slut-
ter her, og vi træder ind i ”Peters 
Porten”. Sådan fungerer det ikke,” 
siger han med henvisning til FN’s 
Handicapkonvention, som på trods 
af ratificering i en lang række lande 
ikke har den effekt, som man kunne 
ønske sig efter så mange år.

”Vi opnår et eller andet nu, som 
er en forbedring, og så er det tid til 
at kridte skoene og komme videre 
i en ny proces og nye forhandlin-
ger, som så fører til, at man grad-
vist får det bedre og bedre.”

 Hele interviewet med Morten 
Løkkegaard kan høres på Dansk 
Handicap Forbunds hjemme
side under fanen Handicapnyt 
 EKSTRA.
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LAD OS SKABE FISKEKLUBBER 
I DANSK HANDICAP FORBUND

LETBANEN I AARHUS 
 BESVARER TRE SPØRGSMÅL

Til alle medlem-
mer af Dansk 
Handicap 
Forbunds lo-
kalafdelinger 
i Danmark. 
Jeg har fået 
en super god 

ide. Den går ud på, at vi laver en 
”Fritidsfiske-Klub” i alle lokalafde-
lingerne i hele Danmark. Hvor alle 
er velkomne. Kvinder, unge men-
nesker og mænd. Hvor vi kan lave 
nogle dejlige ture ud i naturen for 
at fiske.

Jeg er sikker på, at der er et stort 
behov for det, da vi på den måde 
kan få nogle dejlige oplevelser sam-
men med madpakker, kaffe og an-

det og måske en eller flere fisk med 
hjem. Og nyde et super godt socialt 
samvær, da mange nok er noget 
ensomme til daglig. Hvis du ikke har 
mulighed for selv at kunne komme 
ud til kysten eller til en fiskesø, så 
må vi hjælpe hinanden, de, der har 
biler, kan tage nogle med osv.

Vi kunne også lave nogle konkur-
rencer hen ad vejen. Måske senere 
lave weekendture med mere.

Om vinteren kunne vi have klub-
aftner, hvor sportsfiskere kunne 
komme lære os at lave fiskegrej og 
holde foredrag og den slags. Alle 
de lokale klubber, håber jeg, kan 
komme ind under Dansk Handicap 
Forbund. Med afdelingens område 
som sidste navn på klubben.

For ikke at det skal blive forvir-
ret, så kunne jeg tænke mig, at man 
lavede en bestyrelse i hver region, 
som dækker over alle lokalafdelin-
gerne i hver region. 

Så kære venner, I skal ikke holde 
jer tilbage. Kom ud af busken og 
start jeres egen lokalklub.

I er hjertelig velkomne til at 
ringe til mig på tlf. 29 67 41 98, så 
kan vi få en hyggelig snak om det.   
Hvis jeg ikke er ved telefonen, så 
ring igen senere, jeg aflytter ikke 
telefonsvareren. Jeg håber rigtig 
mange melder tilbage og gerne vil 
starte fiskeklubber. 

Med Knæk & Bræk hilsen
fra Bjarne Nielsen

Efter Handicap-
nyt havde 
været på repor-
tagetur (se side 
20-23) stillede 
vi tre spørgsmål 
til Letbanen i 
Aarhus, som 

Jens Velling fra deres presseafde-
ling besvarede.

Hvorfor er Letbanen ikke 
helt niveaufri?
Hvad angår problemer med at køre 
kørestol ind og ud af Letbanen, er 
mit bedste bud, at der kan være ta-
le om en afvigelse på grund af høj 
last i det pågældende letbanetog. 
Som udgangspunkt er der niveaufri 
ind- og udgang, og så vidt jeg er 

orienteret, har vi ikke modtaget 
klager over niveauforskelle.

Er Letbanen opmærksomme 
på det manglende samspil 
med omgivelserne fx fortov 
og stier ved AUH og krydset 
ved Randersvej?
Med hensyn til de omkringlig-
gende områder til Letbanen, er 
Aarhus Letbane ansvarlig for de 
steder, hvor vi i forbindelse med 
anlægsarbejde har ændret eller 
forandret for eksempelvis placering 
af kantsten og lignende med be-
tydning for tilgængeligheden. De 
eksempler, som du har nævnt for 
os, ligger begge så langt væk fra 
Letbanen, at Aarhus Letbane ikke 
har udført arbejde de pågældende 

steder. Så spørgsmålet bør rettes til 
Aarhus kommune.

Vi hørte desværre ikke Jørgen 
Leths oplæsning af stationer. 
En mente, at han kun kunne 
høres i to tog. Er det korrekt?
Det er korrekt: Jørgen Leths stem-
me findes i tre letbanetog. I de øv-
rige er det skuespillerinden Anna 
Nøhr Tolstrup, der lægger stemme 
til. Forklaringen er, at man ikke vil 
’slide’ på Jørgen Leth og reducere 
ham til en hverdagsbegivenhed: 
Det skal være noget særligt at høre 
hans stemme – måske skal man 
lige frem føle sig heldig. De tre 
Leth-tog er markeret med Jørgen 
Leth-citater ude og inde på letba-
netogene.

!
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FAMILIEWEEKEND PÅ FYN
Forældre til børn med handicap udvekslede erfaringer og hørte på oplæg fra forbundets 
ungdomskreds (UK). Og familierne lavede påskepynt, var på påskeægjagt og så børneteater

F
ORÆLDREKREDSEN ER EN 
specialkreds i Dansk Handi-
cap Forbund, og Brogaarden i 
Strib på Fyn var rammen om 

Forældrekredsens weekend den 
16.-18. marts. Her var en gruppe 
forældre til børn med handicap, sø-
skende og bedsteforældre samlet. 
Der var også en gruppe unge frivilli-
ge, som arbejdede som børnepasse-
re. Børnene blev passet i et rum ved 
siden af det rum, hvor forældrene 
holdt møde. Der er glasdøre mellem 
de to rum, så børnene kunne let gå 
ind til forældrene, men det gjorde 
de ikke, da de nød selskabet med 
de andre børn.

I løbet af weekenden udvekslede 
forældrene erfaringer om fx inklu-
sion i folkeskolen og specialunder-
visning.  Samt hvad der sker med 
børn, når de er teenagere eller er 
ved at blive det.

Besøg af Ungdomskredsen
Det havde tre unge fra forbundets 
Ungdomskreds (UK) hver deres bud 
på, men fælles for deres bud var, 
at det var vigtigt, at forældrene 
kendte deres barn og stillede krav 
til det, som barnet kunne klare og 
ikke altid være så bekymrede. 
Selvom det sommetider 
var svært for et barn 
med handicap at gå 
på en almindelig 
folkeskole, så var 
det nok at fore-
trække, hvis det 
var muligt. De op-
fordrede også de 
unge til at komme 
med i UK, hvor 
de kan være med 
fra de er 14 år, men 
forældrene skulle dog 

ikke presse dem; de kommer, når 
de selv vil og er parate. I UK kan 
man møde andre med handicap, og 
det er rart. Fx kan man slappe helt 
af og aflæse hinanden, fx hvornår 
man er træt osv. Noget som venner 
og skolekammerater uden handi-
cap ikke altid kan se.

Gerne flere deltagere til 
næste år
I weekenden blev der også lavet 
påskepynt, og familierne tog på 
æggejagt, og de så børneteater. 
Før afrejsen gav familierne udtryk 
for, at de var meget tilfredse og 
gerne kom igen til næste år, og 
de håber, at flere børnefamilier 
vil være med, for familieweek-
enden er guld værd for både 
børn og voksne.

Mød Forældre
kredsen
Forældrekred-
sen udgiver 
to gange 
om året 
FK-nyt. I 
årets første 

nummer fra april 2018 kan du læse 
meget mere om Forældreweek-
enden. Forældrekredsen vil også 
være at træffe på Health & Rehab 
messen i Bella Center i København 
den 15.-17. maj 2018. 
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International
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Nogle kommuner er bedre end 
andre til at få borgerne i fleksjob
Handicap-nyt har talt med fire kommuner, hvoraf to er gode til at få personer i fleksjob, 
og to er mindre gode til det

H
ANDICAP-NYT HAR SET på 
nogle tal fra Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekrut-
tering (STAR), der viser at 

ca. 81-82 pct., der er visiteret til 
et fleksjob, også er i arbejde som 
fleksjobber. 

Men det betyder samtidigt, at ca. 
18 pct. er ledige. Det er et højt tal, 
sammenlignet med, at arbejdsløs-
hedsprocenten i Danmark er ca. 4,1 
pct.. 

I enkelte kommuner har 89-93 
pct. inden for de seneste to år haft 
et fleksjob. Andre kommuner ligger 
under gennemsnittet og svinger 
mellem 69-og 75 pct. i fleksjob. 
Handicap-nyt har kontaktet fire 
kommuner for at få deres vurdering 
af tallene, som er baseret på fuld-
tidspersoner og er fra årene 2016 
og 2017. 

Syddjurs (8590 procent har 
et fleksjob)
Hvorfor ligger I over gennemsnittet? 

Afdelingsleder Anne Røjkær 
svarer: ”Jeg tror, at det skyldes, at 
vi prioriteter en tidlig indsats. Når 
borgere har været ledige eller er 
visiterede til et fleksjob, så taler vi 
med dem senest 14 dage efter. Vi 
har en fleksjobcafe, hvor borgerne 
møder virksomhedskonsulenter, 
der hjælper med jobsøgning og 
med at oprette et CV. Vi prøver at 
skabe et mind-set, hvor man ser sig 
selv som en person, der søger et 
job og fralægger sin i øvrigt forstå-
elige ”sygdomsidentitet” og ser på, 
hvad man som person kan byde ind 
med naturligvis med de hensyn, 
der skal tages.” 

”Vores virksomhedskonsulenter 
står for kontakten med virksom-

hederne, og de oplever, at mange 
små lokale virksomheder gerne 
vil bidrage til lokalsamfundet, 
hvis de kan se et resultat på 
bundlinjen. Vi er i dialog med 
virksomhederne om, hvilke op-
gaver de ellers aldrig får løst, og 
som en fleksjobber kan udføre for 
dem, så også her arbejder vi med 
mind-set.”

Hvordan har kommunen bidraget 
til det resultat?

”Alt, hvad vi foretager os, er 
jobrettet og med respekt for alle 
parter. Vi ønsker at være service-
minded overfor borgerne og virk-
somhederne. Vi har fokus på ind-
holdet og vil gerne hjælpe til at få 
folk i arbejde. Vi synes, at tallene 
viser, at vi er kommet langt med 
vores dialogprægede samarbejde 
og jobrettede tilgang.”

Af Bente Rødsgaard. Foto: Colourbox.

 Du kan se de kom
munale tal for fleksjob 

og ledige, som Handicap
nyt har kigget på inde på

EKSTRA
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Mariager Fjord (8993 
 procent har et fleksjob)
Hvorfor ligger I over gennemsnittet? 

Ulla Virkelyst Søderman, afde-
lingsleder i Virksomhedsservice 
fortæller: 
”Ifølge en rapport fra februar 2018 
udgivet af det regionale arbejds-
markedsråd, så scorer vi bedst i 
Nordjylland vedr. fleksjobvisitere-
rede i job, hvilket glæder os meget. 
Det ligger os meget på sinde, at per-
soner med begrænsninger i arbejds-
evnen får en plads på arbejdsmar-
kedet og oplever kort tid som ledig.”

Hvordan har kommunen bidraget 
til det resultat?

”De gode resultater hænger 
sammen med, at vi har et resulta-
torienteret fokus i afdelingen på 
at få ledighedsydelsesmodtagere 
ansat i fleksjob. Og at udvalget 
for arbejdsmarked har prioriteret 
området i kommunens beskæftigel-
sesplaner.”

”Vi har et tæt samarbejde mel-
lem borgeren, sagsbehandleren 
og jobkonsulenten, som sikrer det 
rette match med virksomhederne. 
De ledige deltager i en jobklub, 
hvor de trænes i jobsamtaler og i 
at kontakte virksomheder. De lærer 
at blive skarpe på salgsargumenter 
om deres kompetencer, som de 
kan bruge i forhold til job. Jobkon-
sulenternes kendskab og tætte 
kontakt med virksomhederne giver 
gode jobåbninger og mulighed 
for at udfordre virksomhederne 
til at finde småjob. Vi prioriterer 
opfølgning efter opstart i fleksjob. 
Vi taler med borgeren efter ca. tre 
måneders ansættelse. Dette har 
betydning for, at borgere bliver 
fastholdt i job og ikke vender tilba-
ge til ledighed. Samtidig føler virk-
somhederne, at vi servicerer dem 
med de udfordringer, som de kan 
stå med ved ansættelse på særlig 
ordning, og at der bliver taget hånd 
om dette. Det har betydning for, at 
virksomhederne tør ansætte flere 
fleksjobbere.”

Halsnæs (7175 procent har 
et fleksjob)
Hvorfor ligger I under gennemsnittet? 

Teamleder Susie Salah fortæller: 
”Det er svært at sige, hvorfor vi lig-
ger lavere end andre kommuner, 
men vi har fokus på at få det ændret. 
Borgere, der bliver visiteret til et 
fleksjob, er en stor og meget blandet 
gruppe. Nogle kommer fra kontant-
hjælpssystemet, andre har været 
på sygedagpenge eller kommer 
fra ressourceforløb. De job, de kan 
varetage, er ofte af seks– ti timers 
varighed. Og da en stor del af grup-
pen er ufaglærte, er det ekstra svært, 
da mange ufaglærte job kræver god 
fysik. Arbejdsgiverne synes måske, at 
der er meget papirarbejde, og de er 
usikre på, hvad det vil sige, at have 
en fleksjobber ansat.  Fra borgernes 
side kan der også være problematik-
ker, hvis man aldrig har haft et job 
eller har været ledig meget længe 
på grund af sygdom, så kan det være 
svært at have en arbejdsidentitet.”

 Hvilke planer har kommunen for 
at få flere visiterede i fleksjob?

”Halsnæs kommune havde i 2. 
halvdel af 2017 en kampagne om 
at få flere i fleksjob. Vi opsøgte 
199 virksomheder og oplyste om 
fleksjob. Den indsats skaffede 37 
fleksjob heraf 11 med forudgående 
praktik. I 2017 bevilgede vi 82 
personer et fleksjob, og 60 var i ar-
bejde efter seks måneder. Et andet 
tiltag er at tale med de personer, 
som er tæt på at blive færdigvisite-
rede og bede dem om at skrive et 
CV og være aktivt jobsøgende. Det 
betyder, at når deres sag er færdig-
behandlet, så har nogle allerede 
et job på hånden. Det at gøre folk 
aktive tidligt har borgerne været 
tilfredse med. Vi kan også konsta-
tere noget andet positivt, nemlig at 
fleksjobbere i job finder et andet 
fleksjob på lige fod med, at andre 
skifter job. Praktikpladser fører 
også ofte til job. Ved at aktivere 
borgerne tidligt så er hele proces-
sen omkring fleksjob speedet op.”

HøjeTaastrup (6974 
 procent har et fleksjob)
Hvorfor ligger Høje-Taastrup Kom-
mune under gennemsnittet?

Lars Gormsen Jobcenterchef i 
Høje Taastrup Kommune fortæl-
ler: ”Høje-Taastrup Kommune har 
siden finanskrisen været hårdt 
ramt af høj arbejdsløshed, hvilket 
i sagens natur også har gjort det 
vanskeligt at sikre handicappede 
fleksjob. Der er dog en meget 
positiv beskæftigelsesudvikling i 
gang siden 2015, der har betydet, 
at ledigheden er faldet fra 6,3 
procent i november 2015 til 4,9 
procent i november 2017, hvilket 
har betydet, at der også er skabt 
flere jobåbninger for borgere med 
handicap.” 

”Høje-Taastrup Kommune har i 
løbet af 2016-2017 fået 79 borge-
re i fleksjob og har nu det højeste 
antal borgere i fleksjob nogensinde 
og øget andelen fra 70 procent af 
de fleksjobberettigede i job i janu-
ar 2016 til 74 procent i december 
2017. Dette skyldes blandt andet 
en samarbejdskampagne ”Partner-
skab for job og vækst” i 2016 med 
Danske Handicaporganisationer og 
lokale virksomheder, der havde til 
formål at få 50 borgere i fleksjob 
eller skånejob. Kampagnen lyk-
kedes, og partnerskabet fortsætter 
med nye initiativer.”

Hvilke planer har kommunen for 
at få flere visiterede i fleksjob?

”I 2017 har Jobcentret oprustet 
med ressourcer til at finde fleks-
job svarende til to årsværk for at 
udnytte de gode konjunkturer og 
det gode samspil med det lokale 
erhvervsliv. Og kommunen samar-
bejder med Danske Handicapor-
ganisationer i et projekt, som går 
ud på at fastholde mennesker med 
handicap i ordinære stillinger fx 
ved at øge kendskabet til anven-
delse af handicapkompenserende 
ordninger. Der er via satspuljemid-
ler tilført to årsværk til denne ind-
sats i 2018-2019.”
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Kurveflettere med succes

D
ANSK HANDICAP FOR-
BUND afsluttede i maj 
2017 et projekt i Bolga-
tanga i Ghana, hvor vi har 

uddannet mennesker med handicap 
til at flette kurve. Vi har spurgt de 
60 deltagere, hvad det har betydet 

for dem at være med. De fik to 
spørgeskemaer med et års mellem-
rum, så vi kunne se forskellen.

Køn og alder
Deltagerne bestod af 47 kvinder 
og 13 mænd i alle aldre. Normalt 

er kurvefletning en ren kvindedi-
sciplin, men mændene har været 
glade for at deltage. De har svært 
ved at finde arbejde, hvis de har et 
handicap.

Beskæftigelse
Før kurset havde 26 af deltagerne 
en mindre indtjening med at sælge 
hatte, reparere sko og småsalg. En 
er skrædder og en tigger, og syv 
personer havde ingen indkomst. 27 
fortæller, at de dyrker grøntsager, 

Personer med handicap, der ikke kunne forsørge sig selv, 
tjener nu penge på kurvefletning takket været forbundets 
kurveprojekt i Ghana. En spørgeundersøgelse viser suc-
cesen

A
4

Karl Popp A/S
Vangeledet 71 • 2670 Greve

Telefon 43 45 00 54
Mobil 26738451

E-mail: post@karlpopp.dk

 • PCB, Bly og skimmelsvampsanering
• Asbestsanering • Nedrivning

MEDL. AF DANSK BYGGERI

Vi glæder os til at se jer i gode og 

hyggelige omgivelser.

Bowling er for alle, og vi sætter 

gæsterne i højsædet.

Find os på www.bowlerneshal.dk 

Følg os på Facebook

www.vinrosen.dk

Søborg • Gentofte • Christianshavn • Brønshøj
Bestil på 28114000 • www.greenmango.dk

Industriholmen 51 • 2650 Hvidovre
Tlf. 33 29 60 00 • www.convena.com

MILJØVENLIG DAMPVASK - DÉR HVOR DU ER!

Tlf. 81 748 777 • kontakt@handycarwash.dk • www.handycarwash.dk

SOFARENS: Vi kan forlænge Din sofas levetid ved at give den en dyb og professionel rensning

Nick Martens Rugaard
Lystrupvej 19 • 3550 Slangerup
Døgn telefon: (+45) 20 23 31 77

www.nicksauto.dk

HANDICAP NYT 2 - 2018   •   43

 ULANDTekst og foto af Peter Marx.



ULAND 

men det gør næsten alle i området, 
og det har ikke været med salg 
for øje. Efter kurset lever alle af at 
flette og sælge kurve. Enkelte har 
stadig deres gamle erhverv, men nu 
kun som sidebeskæftigelse.

Indkomst
Med indkomst mener vi en fast ind-
tægt, og det er der ikke mange, der 
havde før, selv om de står opført 
med en beskæftigelse. Fx er der en 
del, der tidligere lavede hatte, hvil-
ket er en tradition i området. Der er 
bare næsten intet salg i det. 

Før kurset var indtjeningen: 
0 Cedis: 54 ud af 60.
0-50 Cedis: 4/60.
50-100 Cedis: 2/60.

Efter kurset var 
 indtjeningen:
0-100 Cedis: 1/60.
100-200 Cedis: 12/60.
200-300 Cedis: 35/60.
300-400 Cedis: 12/60.

Beløbene er pr. måned og 1 Ce-
dis = 1,5 Dansk krone. Mindsteløn-
nen i området er ca. 200 Cedis om 
måneden.

Husholdning
Selvforsynende med mad, før kur-
sus: 35/60.

Selvforsynende med mad, efter 
kursus: 51/60.

De kan bedre klare sig selv på 
grund af den øgede indkomst. Før 
fik de ofte hjælp fra familien. Nu 
kan de også bidrage til storfamili-
en, som mange lever i. Det har stor 
betydning for dem. 

Skolegang
Undersøgelsen gælder børn mel-

lem 4 og 16 år. 
Skole før kursus: 58/78.

Skole efter kursus: 83/88. 
De fem, der efter kurset 
ikke går i skole, er enten 4 
eller 16 år. Vi går ud fra, 
at de enten har afsluttet 
eller ikke er begyndt i 
skole endnu. Der er en 
lille usikkerhed omkring 
dette punkt. Det skyldes, 
at nogle børn kun går i 

skole i de perioder, foræl-
drene kan betale. De står 

altså opført som skoleelever, selv 
om de måske kun går der på deltid. 
Men vi har efter samtale fundet ud 
af, at de går meget mere i skole, 
efter deres indkomst er steget, da 
forældrene lægger stor vægt på 
børnenes skolegang.

Mobiltelefon
Mobiltelefoner er meget vigtige i 
Ghana, og i Afrika i det hele taget. 
Det beror på, at de ikke har god 
adgang til computere og ordner 
utrolig meget over telefonen. Det 
er fx i Afrika, at mobile pay er op-
fundet og den vigtigste (og eneste) 
adgang til banker for de fleste. De 
bruger også mobile pay i stedet for 
kreditkort. Derudover er mobilen 
meget vigtig for deltagerne i kurve-
grupperne i forhold til at mødes og 
i forhold til ordrer og salg.

Ejede mobil før kurset 10 /60.
Ejede mobil efter kurset 41/60. 

Ønsker for fremtiden
Deltagerne i kurset er til sidst ble-
vet spurgt om deres ønsker. Disse 
har ikke ændret sig meget, men 
der er også kun gået et år. Senere 
vil de måske have fået opfyldt 
deres ønsker og fået nye planer. 
Ønskerne fordeler sig stort set i tre 
lige store dele: Bedre skolegang 
til børnene, bedre boligforhold og 
investering til forretning.

Du kan købe kurvene i Dansk i 
Dansk Handicap Forbunds sekreta-
riat eller i vores web-shop.
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SAGERNE VUNDET!
Dansk Handicap Forbunds rådgivning hjælper medlemmerne, når deres sager med kom-
munen går i hårdknude, og de ikke får den støtte og hjælp, som de har krav på efter lo-
ven. Et medlem får nu dækket sine merudgifter til sin bil, og et andet medlem har fået 
bevilget et fleksjob

E
T MEDLEM HAR efter et 
sagsforløb på to år fået An-
kestyrelsens ord for, at hans 
merudgifter til bil skal indgå 

i beregningen af hans merudgifter 
efter servicelovens § 100. Medlem-
met er 27 år og bor i en stor by med 
omfattende muligheder for offentlig 
transport. Han har færdiggjort en 
bacheloruddannelse, men er endnu 
ikke i job. Alligevel mente kommu-
nen, at medlemmet ville have haft 
bil, hvis ikke han havde haft et han-
dicap. Derfor traf de afgørelse om, 
at kommunen ikke skulle dække 
merudgifter til bil. Resultatet ville 
være, at vores medlem ville komme 
under den såkaldte bagatelgrænse, 
med det resultat, at han ikke læn-
gere ville få udbetalt merudgifter.

En bil er nødvendig, når 
man har et handicap
Dansk Handicap Forbund gik ind i 
sagen, som vi opfatter som meget 
vigtig, da det er en voldsom udgift, 
hvis man på grund af sit handicap 
er nødsaget til at have bil, når man 
er ung og står udenfor arbejdsmar-
kedet. Forbundets rådgivningsteam 
har medvirket til at kommentere på 
en partshøring, hvor vi oplevede, 
at kommunen undlod at forholde 
sig til vores og medlemmets ar-
gumenter om, at unge mennesker 
uden job bosat i en storby med of-
fentlig transport lige udenfor døren 
normalt ikke har bil. Vi henviste i 
øvrigt til relevante afgørelser (se fx 
AST 70-17), hvor det fastslås, at en 
borger i en tilsvarende livssituation 
ikke ville have haft bil.

Ankestyrelsen har på baggrund 
af klagesagen givet vores medlem 
medhold. Medlemmet ville ikke 
have haft bil, hvis han ikke havde 

haft et handicap. Resultatet er, at 
han kommer over bagatelgrænsen, 
og jf. de nye udmålingsregler på § 
100 vil han herefter være beret-
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tiget til en merudgiftsdækning på 
1000 kroner pr. måned. 

Medlem fik bevilget fleks
job efter fire år
Et af vores medlemmer, en yngre 
kvinde, blev sygemeldt for mere 
end fire år siden. Hun havde fået en 
indgribende funktionsnedsættelse 
og fik efter tre år diagnosen POTS 
- en tilstand, hvor alle kroppens or-
ganer påvirkes – blandt andet med 
voldsomme anfald af svimmelhed, 
koncentrationsbesvær, smerter, 
træthed og lammelser. 

Hendes tilstand var så alvorlig, 
at det var helt umuligt at varetage 
et arbejde. Hun blev sygemeldt, 
og det var en meget ubehagelig 
situation, for hun havde et bræn-
dende ønske om at komme tilbage 
på arbejdsmarkedet. Medlemmet 
stod nu i en mere eller mindre 
permanent situation, og selvom 
der blev bevilget ressourceforløb, 
som skulle udvikle arbejdsevnen, 
oplevede hun gennem flere år, 
at kommunen ikke kunne hjælpe 
hende videre. Gentagne møder på 
jobcentret var uden effekt, og hun 

oplevede dem som indholdsløse 
og uden konkret målsætning. Op-
levelsen var med andre ord, at der 
blev holdt møder for mødernes 
skyld. 

Rådgivning og en bisidder 
hjalp medlemmet
Dansk Handicap Forbunds råd-
givningsteam gik ind i sagen med 
individuel sagsudredning og spar-
ring, og overfor kommunen gjorde 
vi gældende, at der var behov for 
en langt mere individuel indsats 
med støtte til mestring og skån-
som udvikling af arbejdsevnen. Vi 
lagde også vægt på, at der skulle 
tages udgangspunkt i hendes 
brændende ønske om at komme i 
arbejde indenfor en specifik bran-
che, og at der var behov for opstil-
ling af konkrete delmål. Medlem-
met fik også støtte fra en frivillig 
bisidder, som deltog i møder med 
kommunen. 

Efter et langt sagsforløb blev 
medlemmets sag bragt op for 
rehabiliteringsteamet, som er 
tværfagligt og skal afgive indstil-
ling om, hvorvidt man er beret-
tiget til eksempelvis fleksjob. I 
første omgang blev der peget på, 
at arbejdsevnen skulle afklares 
yderligere gennem iværksættelse 
af praktikforløb. Det lykkedes 
medlemmet at få en praktikplads 
hos en større dansk butikskæde, 
som hun på eget initiativ valgte 
at forlænge. Praktikken pegede 
på en arbejdsevne på ca. to-seks 
timer pr. uge med håb om, at der 
kunne udvikles videre på den. I 
den sidste fase af forløbet havde 
medlemmet rigtig god støtte af 
kommunens jobkonsulent, og det 
endte med, at medlemmets sag 
blev behandlet i rehabiliterings-
teamet, der bevilgede hende et 
fleksjob. I dag er hun ansat på det 
sted, hvor hun var i praktik, og hun 
håber på at kunne udvikle sin ar-
bejdsevne yderligere.

HANDICAP NYT 2 - 2018   •   47



48   •   HANDICAP NYT 2 - 2018  

Læsø Salt A/S
Horn�skrønvej 3 • 9940 Læsø • www.saltsyderiet.dk • Tlf. 98 49 13 55



Ole Lauth, mangeårig forstander på Egmont Højskolen og handicappolitisk fyrtårn, er død 
efter kortere tids kræftsygdom. Ole Lauth blev 69 år

O
LE LAUTH VAR historie-
fortæller. Han fortalte hi-
storier, som fik tilhørerne 
til at reflektere over den 

verden og de systemer, vores sam-
fund er bygget op af.

I 1992 – året efter Ole Lauth var 
tiltrådt som forstander for Egmont 
Højskolen – holdt han en tale ved 
Dansk Handicap Forbunds 7. kon-
gres. Og ligesom de historier, han 
sidenhen har fortalt rigtig mange 
af, var hans tale bidende sarkastisk 
og tankevækkende for alle, der lyt-
tede med.

Talen er Ole Lauths første kon-
grestale for Dansk Handicap For-
bund. Som tiden går, bliver det til 
11 kongrestaler mere, men denne 
første tale er noget specielt, og 
derfor fortæller Ole Lauth om, 
hvordan han går en tur på stranden 
ved Egmont Højskolen og møder 
forskellige, afdøde mennesker, som 
har betydet meget for, hvem han er 
den dag i 1992.

Først møder han Grundtvig, 
grundlægger af folkehøjskolebe-
vægelsen, dernæst møder han 
Louis Pio, grundlægger af den 
danske arbejderbevægelse, og til 
sidst på sin tur møder han sin far, 
Oluf Lauth, ”i en splinterny Roltec,” 
som han siger. Oluf havde cerebral 
parese (CP) og grundlagde Egmont 
Højskolen.

Ole Lauth spørger sin far, hvor 
han har fået den nye el-kørestol 
fra, og herefter får vi et indblik i 
noget af det, som Ole Lauth var 
mester i: at udstille absurditeterne 
i det danske velfærdssystem på en 

indirekte og alligevel direkte måde, 
som var svær at sidde overhørig. 
Hans far svarer:

”Oppe i himlen [var der] ikke 
noget bureaukratisk system, 
som skulle have en mening om, 
hvorvidt man var berettiget til en 
elektrisk kørestol, og hvordan den 
skal være indrettet. Der ber’ man 
om den, og så får man den. Og det 
i øvrigt uanset om det er hjem-
mehjælp, kørestolsordninger eller 
hjælpemidler. Selvom det jo ikke 
er det, vi skal tale om nu, så kan 
jeg fortælle dig, at det er utrolig 
kedeligt, fordi det er så forudsige-
ligt. Jeg vil sige til jer på jorden, at I 
skal holde fast i det, I har.”

Ole Lauth har siden hen fortalt, 
at han gennem tiden som forstan-
der på Egmont Højskolen måtte 
gå lignende ture på stranden med 
sin far inden en vigtig tale eller et 
vigtigt møde.

Måske var det derfor, at Ole 
Lauth altid havde øje for de mange 
små detaljer, som har betydning for 
livet med handicap. Sikkert er det, 
at Ole vidste, hvor ’skoen trykker’ 
for os, og derfor var han en af 
de få uden handicap, som 
blev ’en af os’.

Ole Lauth skubbede 
kærligt til sine elever på 
højskolen, og mere end 
én gang har vi hørt 
historier om elever, 
der kom til Egmont 
Højskolen som usikre 
teenagere og kom ud 
på den anden side som 
selvsikre voksne.

Ole Lauth vidste, at alle men-
nesker var ’underviselige’, som han 
sagde. Han var uformel og karisma-
tisk, og han mødte alle, hvor de var.

Ole Lauth var en person, som er 
uerstattelig, og Dansk Handicap 
Forbund er ham evigt taknemmelig 
for alt det, han har hjulpet os med 
at opnå på handicapområdet. Vi 
kommer til at savne hans under-
spillede og underfundige facon, og 
ikke mindst kommer vi til at savne 
hans råd.

I Dansk Handicap Forbund er vi 
glade for, at Ole fik etableret en sti 
på stranden ved Egmont Højskolen. 
På den måde kan jeg se frem til at 
gå en tur med ham ved kongressen 
i oktober. Her vil jeg spørge ham, 
om det virkelig er rigtigt, at det er 
så forudsigeligt i himlen, som hans 
far fortalte ham, og om vi fortsat 
skal være glade for det, vi har her 
på jorden.

Æret være Ole Lauths minde.
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De blev valgt til Handicap rådene 
for Dansk Handicap Forbund
Arbejdet i handicaprådene rundt om i kommunerne er vigtigt, da det sikrer en stemme 
til kommunens borgere med handicap. Derfor er det også vigtigt, at Dansk Handicap For-
bund har medlemmer repræsenteret. Her er en liste over valgte medlemmer

S
IDEN KOMMUNALREFOR-
MEN – også kaldet struktur-
reformen – i 2006 er det 
blevet lovpligtigt for alle 

kommuner at oprette et såkaldt 
handicapråd. Handicaprådenes 
vigtigste opgave er at skabe lige 
muligheder for alle borgere med 
handicap i kommunerne og på alle 
politikområder.

Før kommunalreformen var 
handicaprådene frivillige for kom-
munerne at oprette, og de borgere, 
der sad med i handicaprådene 
arbejdede frivilligt. Det gør de 
fortsat.

Hvordan bliver man valgt til 
handicaprådet?
Det er Danske Handicaporganisa-
tioner (DH), der har den generelle 
indstillingsret til, hvem der kan 
side i de lokale handicapråd. I 
nogle tilfælde kan kommunalbe-
styrelsen i en kommune vælge at 
lade repræsentanter for relevante, 
lokale handicaporganisationer eller 
handicapgrupperinger være repræ-
senteret i handicaprådet.

Hvem kan vælges til handi
caprådet?
Grundlaget for at blive valgt til han-
dicaprådet er, at man skal repræsen-

tere nogen, og man kan ikke vælges 
som enkeltperson. Det er altså ikke 
nok, at man har et handicap.

Hvis man ønsker at blive valgt til 
handicaprådet skal man dokumen-
tere, at man har et bagland, man 
repræsenterer. Det betyder i prak-
sis, at man skal kunne dokumen-
tere, at man er repræsentant for en 
gruppering eller en organisation, 
som har en vedtægt og en proce-
dure for, hvordan man vælger en 
person i organisationen eller grup-
peringen til at repræsentere sig.

Det er desuden et krav, at grup-
peringen eller organisationen er 
lokal og virker i lokalområdet.

Dansk Handicap Forbund har en 
række medlemmer valgt til handi-
caprådene rundt omkring i landets 
kommuner. DH har samlet en liste, 
som du kan se her*:

Valgt i Ballerup:
Mahmoud Firouzi, medlem

Valgt i Horsens:
Bjarne Riis Thomsen, medlem
Birgit Jensen, stedfortræder

Valgt i Høje Taastrup:
Erna Christensen, medlem

Valgt i DH Nordfyn:
Conny Metzsch, medlem

Valgt i Rudersdal:
Per Baar Kæseler, stedfortræder

Valgt i Sorø:
Johnna Toft Kristensen, stedfor-
træder

Valgt i Syddjurs:
Solveig Hansen, stedfortræder

Valgt i Esbjerg:
Jens Grønskov, stedfortræder

Valgt i Furesø:
Marianne Rosenvold, stedfortræder

Valgt i Gribskov:
Annelise Hansen, medlem

Valgt i Haderslev:
Flemming Kalum Jensen, medlem
Gunda Agø, stedfortræder

Valgt i Lejre:
Erik Bahn, medlem

Valgt i Ringkøbing:
Karsten Jensen, medlem

Valgt i Skanderborg:
Viggo Rasmussen, medlem
Johannes Østergaard Jørgensen, 

medlem

Valgt i Skive:
John Sørensen, medlem
Hanne Skipper, stedfortræder

Valgt i Sønderborg:
Bente Rey, medlem
Jette Bertelsen, stedfortræder

Valgt i Thisted:
Laila Toftdal, medlem

Valgt i Tønder:
Jens Petersen, medlem

*Informationerne er fra DH, som 
samler oplysningerne løbende i 
løbet af april. Du kan finde en fuldt 
opdateret liste på hjemmesiden un-
der Handicap-nyt EKSTRA
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Dårlig start på ferien: 

HENRIETTE TROEDE, HUN 
HAVDE SIKRET SIG
Henriette Kallehauge kom hjem fra Portugal med glade 
minder og dejlige oplevelser, da hun i efteråret 2017 
vendte hjem fra ferie med sin senhjerneskadede mand, 
Finn. Forløbet op til afrejsedagen havde dog været alt an-
det end nem for familien, og Henriette Kallehauge ønsker 
derfor at dele ud af sine erfaringer for at undgå et stres-
sende forløb, når man rejser med et handicap. Handicap-
nyt har talt med hende

H
ENRIETTE KALLEHAUGE 
OG hendes mand Finn 
har været gift i mange år. 
De har børn, og de har 

levet et liv som alle mulige andre 
i mange år. De har nydt at tage på 
ture ud i naturen og på rejser til 
Sydeuropa. De har aldrig været på 
jordomrejse eller meget lange rej-
ser, men de har nydt at rejse, og de 
er vant til det.

I 2011 forandrer deres liv sig 
drastisk. Finn får en blodprop i 
hjernen, og det bliver starten på et 
helt andet liv. Dog ikke lige med 
det samme. I et par år efter blod-
proppen er der ingenting; Finn og 

Henriette Kallehauge lever deres 
liv, næsten som de har gjort hidtil. 
Men lige så stille bliver Finns ba-
lance dårligere, og han får sværere 
ved at klare sig selv. 

Sideløbende har Finn udviklet 
epilepsi og en dag, hvor han er ale-
ne hjemme, får han et voldsomt an-
fald, som han ikke selv kan komme 
ud af. Det resulterer i, at han ligger 
alene i en time, hvor det epilepti-
ske anfald har magten over hans 
krop, indtil Henriette Kallehauge 
kommer hjem senere på aftenen 
en og finder ham. Hun får ringet til 
en ambulance og får hjælp til at få 
Finn ud af anfaldet.

Usikker på at rejse med 
 handicap
Da Finn vågner på hospitalet efter 
anfaldet, er han forandret. Hans 
funktionsniveau er kraftigt forvær-
ret. Finn har stadig svært ved at gå 
og holde balancen, og han må nu 
bruge gangstativ. Samtidig har han 
svært ved at bevare overblikket og 
huske ting, og han sover meget.

I tiden efter det langvarige anfald 
forværres hans funktionsniveau i 
’attacks’. Det betyder, at han i dag 
ikke kan gå og kun taler meget 
dårligt. Han er desuden flyttet på 
et botilbud for mennesker med 
senhjerneskade, hvor han får hjælp 
i alle døgnets 24 timer. Lysten til 
at komme ud at rejse og opleve 
noget, er der dog stadig, og da 
Finn talte bedre, end han gør i dag, 
spurgte Henriette Kallehauge ham, 
hvad han godt kunne tænke sig.

”Jeg forsøgte at sætte ting i gang 
for ham, og det var mig, der fore-
slog, at vi kunne rejse. Samtidig var 
jeg dog meget nervøs for, hvordan 
det hele skulle foregå, når nu han 
skal have så meget hjælp og er af-
hængig af så mange hjælpemidler,” 
fortæller Henriette Kallehauge.

1.000 spørgsmål
De startede derfor med en tur i 
sommerhus. Det gik godt, og de 
havde nogle hyggelige dage. Det 
gav Henriette Kallehauge blod på 
tanden, og i december 2016 be-
stiller hun billetter til Finn, deres 
datter, en hjælper og hende selv til 
Portugal.

”Jeg havde googlet mig frem 
til et rejsebureau, som arrange-

Af Mads Stampe. Foto: Privatfoto.
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rede rejser specifikt rettet mod 
personer med særlige behov. Det 
gav mig ro i sjælen, at jeg kunne 
stille mine mange spørgsmål til 
nogle, som kunne svare på dem. 
Det gjorde de også i starten, men 
efterhånden som afrejsedatoen 
nærmede sig, og mine spørgsmål 
blev mere konkrete, fik jeg mere 
og mere uklare svar,” fortæller 
Henriette Kallehauge.

Hun havde valgt at rejse med 
rejsebureauet ChrisTravel. Han-
dicap-nyt har i forbindelse med 
denne artikels tilblivelse været 
i kontakt med rejsebureauet. De 
oplyser i en mail, at de ikke øn-
sker at deltage. Derfor bringer vi 

Henriette Kallehauges oplevelse 
af forløbet, og det var ikke videre 
positivt, fortæller hun.

”Jeg oplevede, at der var mange 
ting, de ikke kunne svare klart på, 
og det undrede mig, når de nu 
specialiserede sig i denne typer 
rejser,” fortæller Henriette Kal-
lehauge om forløbet op til rejsen, 
som kulminerede dagen før af-
rejse, hvor hun konstaterer, at der 
ikke er bestilt plads på flyet til 
Finns kørestol. Den måtte Henri-
ette Kallehauge selv bestille.

”Det er mig en gåde, hvordan et 
rejseselskab, der specialiserer sig 
inden for rejser til mennesker med 
særlige behov, ikke havde styr 

på noget så grundlæggende. Det 
gør mig ærlig talt harm,” fortæller 
Henriette Kallehauge, der mener 
at det er ekstravigtigt, at der er 
styr på alt det praktiske, når man 
arbejder med en målgruppe, som i 
forvejen er sårbar.

”Man er virkelig på den, når 
tingene svigter. Selvom vi havde 
en rigtig dejlig ferie, så sidder 
oplevelserne op til, hvor jeg ikke 
følte, at der blev lyttet til os, sta-
dig i mig,” fortæller Henriette Kal-
lehauge.

Netop derfor har Henriette Kal-
lehauge disse råd til de rejsende, 
som står over for en ferie, når 
sommeren kommer:

1. Tjek din billet for at se, om alt 
er, som det skal være. Og gør 
det i god tid inden afrejse.

2. Gør rejseselskabet opmærksom 
på, at der er behov for hjælp til 
at komme af og på flyet.

3. Tag imod al den hjælp, du kan 
få i lufthavnen – og vær ikke 
bange for at bede om den.

4. Tag puder med, som du kan bru-
ge til at støtte kroppen under 
flyrejsen.

5. Medtag en stor pose til alle de 
løse dele fra din kørestol, som 
skal med på rejsen.

6. Saml din medicin i en taske i 
original emballage, så man kan 

se, hvad det er. Hav det med  i 
håndbagagen og vær evt. op-
mærksom på, at der kan være 
problemer med at få flydende 
medicin med.

7. Overvej om der er behov for at 
få hjælper med, og få undersøgt 
om det er muligt.

8. Henvend dig til forsikringssel-
skabet i god tid inden afrejse for 
at få afklaring på mulighederne 
for forsikring og få en medicinsk 
forhåndsgodkendelse.

9. Vær opmærksom på mulighe-
den for at få gratis kuffert med 
til medicinske hjælpemidler – 
 henvend dig til flyselskabet. 
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FORÅRET ER UDFLUGTSTID
I takt med at både lyset og solen får magt, så får mange lyst til at tage ud og opleve no-
get. Handicap-nyt har fundet nogle steder, du kan besøge

Johan
nes V. 
Jensen 
museet i 

Farsø
Forfatteren 

Johannes V. 
Jensen (1873 

– 1950) fik i 1944 
Nobelprisen i litteratur, og 

i 1991 fik han sit eget museum i 
sin fødeby Farsø i Vesthimmerland.  
Museet blev udvidet med en mo-
derne tilbygning i 2008, som nu 
rummer hans arbejdsværelse, som 
tidligere var deponeret på Natio-
nalmuseet. På museet kan du lære 
noget om ham både som kunster 
og som menneske og få et indblik 
i hans univers.  På museet er der 
også skiftende udstillinger. 

Museet rummer mange fotogra-
fier, lydklip og bøger. Johannes 
V. Jensen har skrevet både sange 
fx ”Hvor smiler fager den danske 
kyst”, romaner fx "Kongens fald", 
som både Politikens og Berlingskes 
læsere kårede til det 20. århund-
redes bedste roman i 1999. Han 
skrev også noveller fx de populære 
Himmerlandshistorier samt essays, 

dramatik, journalistik og oversatte 
Shakespeare. Hans far var dyrlæge, 
og hans mor havde nok at se til, 
da de var 11 børn. En søster Thit 
Jensen blev også berømt både som 
forfatter og kvindesagsforkæmper.

På museet kan gæsterne også 
stifte bekendtskab med hans al-
sidige interesser inden for kunst, 
litteratur, kultur- og naturhistorie. 
Ifølge museets hjemmeside kan 
kørestolsbrugere komme rundt på 
museet, og der er et handicaptoi-
let. Læs evt. mere på http://www.
jensenmuseet.dk/

Hjerl Hede frilandsmuseum 
i Jylland
Hjerl Hede frilandsmuseum er et 
stort museum, det blev oprettet i 
1930 af forretningsmanden H.P. 
Hjerl Hansen (1870-1946), som 
tjente sin formue på smøreksport 
og grundlagde konservesfirmaet 
Plumrose. Han var tilhænger af den 
industrielle udvikling, men også 
i at bevare de gamle håndværks-
traditioner. Lige siden museets 
start har man kunne opleve gamle 
håndværkstraditioner, og det kan 
man stadig. Museet har været fore-

gangsmuseum på området, som nu 
er taget op af mange andre museer. 

Frilandsmuseet rummer mange 
bygninger fx en stubmølle og en 
vandmølle, bageri, mejeri, bødker-
hus, en skole, en smedje, karetma-
gerværksted, kro, købmand, kirke, 
præstegård, dampsavværk for blot 
at nævne nogle af bygningerne. 
Her er også adskillige bondegårde 
fx Danmarks ældste bondegård 
Vinkelgården fra 1530. Dyr er der 
også mange af fx gæs, høns, får og 
geder samt jysk gråbroget kvæg og 
landracesvin. Der er også en sten-
alderboplads.

Museet gør en del for at ud-
danne nye håndværkere inden for 
næsten døde fag som bødker- og 
karetmagerhåndværk. Hjerl Hede 
Frilandsmuseum har handicapeg-
nede toiletter og stier, der er også 
en restaurant og en museumsbutik. 
Det er dog kun muligt at komme 
ind i nogle få bygninger, da museet 
af kulturhistoriske og bevarings-
værdige grunde ikke kan ændre på 
bygningernes udseende. Museet 
har fem kørestole og fire rollatorer 
til udlån. Læs evt. mere på http://
hjerlhede.dk
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LEG, LATTER OG LIVSGLÆDE 
– sommerkursus på Egmont Højskolen

U
GENS FÆLLESNÆVNER OG 
overskrift er leg, latter og 
livsglæde. Et kursus med 
plads til alle, der vil lege, 

glæde sig, nyde sommeren, dyrke 
fællesskabet og lade sig inspirere 
af mødet med andre mennesker i 
Egmont Højskolens omgivelser, hvor 
der er få meter til strand og hav, 
sports- og svømmehal.

Formiddagene: Inspirerende 
foredrag med Carsten Islington om 
fortælling. 

Ove Dahl tager os med på spæn-
dende kriminalhistorier fra sin lan-
ge karriere i politiet. Louise Opprud 
Jacobsen kommer og giver sit bud 
på, hvor moderne forskning er på 
vej hen. Endelig slutter vi af med 
Peter Søvad, som på medrivende 
vis synger fra højskolesangbogen 
fra helt nye og sjove vinkler.

Eftermiddagene er sammensat 
således, at man kan vælge mellem 
følgende fag: Kajak, Maleri, Sejlads, 

Foto med mobil og tablet, Raku-ler, 
Yoga og mindfulness, Mad i det 
fri, Litteratur med fokus på Svend 
Brinkmann og Højskolesangbogen.

Fredagen giver mulighed for at 
fordybe sig i eftermiddagsfaget, da 
disse fylder hele dagens program.

Der er morgensamling med fæl-
lessang for alle.

Aftenarrangementerne: Åben 
svømmehal; Vild med dans; Klat-
revæg; Mini adventure; Bålaften. 

Ugen rundes af 
med en afslut-
ningsfest, hvor 
et liveband 
kommer og 
spiller op til 
dans.

Børnene fra 
det sidelø-
bende familie-
kursus er om 
eftermiddagen 
optaget af ak-
tiviteter med 
børnepassere 
rundt om på 
skolen.

LEG, LATTER
 OG LIVSGLÆDE

Danmarks mest rummelige højskole

– For børn og voksne

- udviklet i samarbejde med 

Uge 29 16. – 22. juli 2018

LEG, LATTER

 OG LIVSGLÆDE

Danmarks mest rummelige højskole– udviklet i samarbejde med 

Uge 29 
16. – 22. juli 2018
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