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Det er i sig selv et vendepunkt, at der nu – 
med den netop offentliggjorte udredning om 
anbragte i særforsorgen – endelig er kommet 
en samlet og videnskabelig dokumentation 
for de vilkår, der var børn, unge og voksnes 
hverdag under særforsorgen. Det er et første 
og vigtigt skridt mod en anerkendelse af den 
uret, mange anbragte var offer for, at de nu 
har fået dokumenteret deres liv og skrevet 
deres tilstedeværelse i verden ind i historien. 
Glemsel er i sig selv et overgreb.

Læsning af den historiske udredning er en 
skræmmende og øjenåbnende oplevelse. Ikke 
at vi ikke vidste, at særforsorgen var et sort 
kapitel, men den systematiske opregning af 
fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb, eks-
perimentel kirurgisk behandling og fejlanbrin-
gelser, baseret på en meget tvivlsom brug af 
intelligenstest, gør ondt. 

Vidnesbyrd fra en ikke 
særlig fjern fortid

LEDER

Læsning af den 
historiske udredning 
er en skræmmende og 
øjenåbnende oplevelse.

Det kan på ingen måde undre, når udred-
ningen også må konkludere, at tiden i sær-
forsorgens varetægt har påført de anbragte 
ødelæggende skader i form af rodløshed, 
mindreværdsfølelse, problemer med at indgå 
i sociale og familiemæssige relationer, stigma-
tisering, angst – og for anbragte, der var blevet 
steriliserede – en manglende mulighed for at 
få børn.

De individuelle omkostninger har været enor-
me. Rapporten afdækker ikke kun den indivi-
duelle uret, men også systemets svigt i form 
af manglende og lemfældig tilsyn med det, der 
foregik i særforsorgen. Udredningen konsta-
terer, at tilsynet langt fra var systematisk, men 
derimod passivt i den forstand, at tilsynet kun 
reagerede på klager og aldrig var proaktiv og 
opsøgende. Staten førte tilsyn med det ene øje 
lukket.

Nogle vil sikkert spørge: Var særforsorgen 
ikke blot udtryk for den tid, den var en del af? 
Kan vi dømme og fordømme baglæns? Kan vi 
måle datiden med nutidens juridiske, etiske og 
moralske målestok?

Realiteten er, at det, der foregik i særforsor-
gen, også var genstand for kritik i samtiden. 
Udredningen refererer både åbne kilder fra 
aviser og organisationsblade og interne kilder 
i systemet for stærkt kritiske og bekymrede 
røster. Det er kun et figenblad, hvis nogen vil 
hævde, at man var i god tro.

Derfor er det CP Danmarks synspunkt, at alle 
de mennesker, som systemet svigtede, har 
krav på en officiel undskyldning. Det er godt 
og vigtigt, at deres historie er blevet fortalt, 
men de overlevende har krav på, at dem, der 
har ansvaret i dag, siger undskyld for den uret, 
vi som samfund påførte en hel befolknings-
gruppe.

Der er ingen tid at spilde.

Pia Allerslev
Landsformand 

“
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Kom og få en unik oplevelse og deltag i 
den allerførste Elsass Festival, der afhol-
des lørdag den 13. august 2022, lyder 
opfordringen fra Elsass Fonden, der har 
sat alle sejl for at skabe en god oplevelse 
for alle der lever med cerebral parese, 
deres familier, pårørende, venner og alle 
andre.

Dagen igennem vil man kunne opleve 
et varieret musikprogram med flere 
store navne, sjov stand-up, spændende 
aktiviteter og lækre kulinariske oplevel-
ser. Det er også muligt at deltage i en 
række workshops og aktiviteter rundt 
om på festivalpladsen, som er etableret i 
ejendommen store park.

En god portion frivillige med og uden CP 
er en del af crewet bag festivalen, og de 
vil gøre alt for at skabe en hyggelig dag 
for alle.

På plakaten finder man navne som Pede 
B, Jazz duo, Elsass Kor, Rigtige Mænd, 
Nikolaj Jartved, Kaya Brüel, Rocket 
Science, Shaka Loveless, Rumle, DJ Mikkel 
Munkholm & Simon Stenspil, T-man og 
mange andre.

Aktiviteter og workshops
Udover musik og underholdning ar-
rangeres der en række workshops og 
aktiviteter rundt om på festivalpladsen, 
som man kan tilmelde sig når man køber 
billetten. Der er bl.a. friluftsliv med 
bålhygge og forskellige aktiviteter som 
træklatring og waterballs på søen, musik 
og teknologi, hvor man kan skabe sin 
egen musik via sine bevægelser og prøve 
den interaktive sandkasse, en workshop 
med ASK (alternativ og supplerende 
kommunikation) samt en workshop med 
mange muligheder for kreative udfoldel-
ser med maling og naturens materialer. 

Desuden er der indrettet et børne-
område med hoppeborg, ansigts-
maling, svævebane, flødebollekast 
og meget andet sjov for børn, famili-
er og andre legeglade sjæle.

Sådan bestiller du billetter
Du kan læse meget mere om 
festival-aktiviteterne, billetpriser 

Vær med til den første 
Elsass Festival

og tilmelding på Elsass Fondens 
hjemmeside: www.elsassfonden.dk/
festival/ - i tilmeldingsdelen er det 
også muligt at bestille en picnickurv, 
endda i flere varianter med bl.a. 
vegetar kost og dysfagi kost. Sidste 
tilmeldingsfrist er den 6. august.

Den 13. august er dagen, hvor Elsass Fondens stor park i Charlottenlund 
omdannes til en stor festivalplads. Og du er inviteret!
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VIDEN OM

Nyt formandskab i 
videnscenter om handicap
Videnscenter om handicap, som CP Danmark gennem 
mange år har haft et godt samarbejde med, har fået ny be-
styrelsesformand. Det er Sif Holst (t.h.), der også er næst-
formand i Danske Handicaporganisationer (DH) og kandi-
dat til FN’s Handicapkomite. Med tilgangen af Sif Holst på 
posten var det samtidig et farvel til Jens Boe Nielsen, som 
har været en yderst flittig bestyrelsesformand i 18 år. Tine 
Teilmann, der sidder i bestyrelsen i Parasport Danmark, 
er valgt som ny næstformand, så det er to personer med 
vigtige relationer, der nu udgør formandskabet.

Udviklingsministeren 
kom på besøg 
I slutningen af april var udviklingsminister  
Flemming Møller Mortensen på besøg i 
Handicaporganisationernes Hus til en snak om 
handicapbevægelsens udviklingssamarbejde. 
Det var et rigtig godt besøg, hvor de forskellige 
foreninger fik fortalt om deres ulandsarbejde. Og 
med 57 projekter i 22 forskellige lande alene sid-
ste år var der rigeligt at fortælle ministeren. En af 
bidragsyderne var Thomas Arpe fra CP Danmark, 
der i flere år - sammen med Rasmus Storgaard -  
gennemførte et vellykket projekt i Uganda, hvor de 
dels har været med til at udbrede kendskabet til 
cerebral parese og dels hjælpe med at organisere 
og igangsætte foreningen UNAC.   

Besøget gav ministeren et godt indblik i det vigtige 
arbejde som mange af DH’s organisationer ud-
fører. Samtidig gav det ham lejlighed til at minde 
deltagerne om budskabet fra FN’s 2030 dagsor-
den ’om ikke at lade nogen i stikken’. Det er siden 
blevet rettesnoren i det danske udviklingssamar-
bejde, og noget som DH og medlemsorganisatio-
nerne fuldt ud lever op til.

Flemming Møller Mortensen blev budt vel-
kommen af DH’s formand, Thorkild Olesen, 
og efter en tur på talerstolen fik ministeren 
rig lejlighed til at høre om de mange gode 
internationale projekter, som foreningerne 
har etableret gennem årene.

Thomas Arpe fra CP Danmark 
overrakte ministeren materiale 
om det spændende organisati-
onsprojekt i Uganda, mens en 
videofilm om projektet kørte i 

baggrunden.
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Grundigt forarbejde på 
Klinik for Cerebral Parese
Regionshospitalet Hammel Neurocenter i Region 
Midtjylland, der er ved at udvikle Danmarks første habilite-
ringstilbud for voksne med cerebral parese (CP), har netop 
taget imod de første borgere til udredning og behandling. 
De kom fra et bosted i Horsens Kommune, der er udvalgt 
som den første kommune i landet, hvorfra der kan henvi-
ses voksne med CP. Projektet er fortsat i en tidlig opstarts-
fase, hvor CP-teamet afholder meget få prøveforløb, mens 
de udvikler tilbuddet. ”Jeg håber, der er forståelse for, at 
det går langsomt frem. Vi vil meget gerne omfavne alle 
voksne med CP, derfor bruger vi i starten ekstra tid på at 
skræddersy det helt rigtige tilbud”, fortæller projektleder 
Helene Honoré, der har fået mange positive tilkendegivel-
ser om CP-teamets arbejde. 

Ulempen ved at være Astrid
Med resterne af de varme hveder fra dagen før på tallerkenen og kaffe 
i koppen havde redaktøren set frem til at nyde starten på fridagen 
Storebededag i selskab med sin morgenavis. Her var overraskelsen 
og glæden nogenlunde lige stor, da en af CP Danmarks meget 
aktive medlemmer, Astrid Simens Lorenzen dukkede op som 
klummeskribent i Politikens iByen Weekend tillæg. I den velskrev-
ne klumme fortalte Astrid om sin oplevelse på en jobmesse, hvor 
virksomhederne ikke turde snakke med hende, fordi de tydeligvis 
ikke så hende som en kompetent arbejdskraft på grund af hendes 
CP, elektriske kørestol og hendes Tobii talecomputer. Men det 
må der laves om på, mener Astrid, der godt nok er ingeniørstude-
rende lige nu, og ikke aktiv jobsøgende, men den tid kommer. ”Det 
er svært at råbe folk op, når man altid er i røvhøjde og ens stemme 
er en computer, derfor må jeg hellere blive vant til at gebærde mig i 
disse sammenhænge. Øvelse gør mester”, konstaterer hun tørt.

Deltagelse giver synlighed
Hvis du vil være med til at synliggøre CP Danmark, 
og er handicappolitisk interesseret, så skal du 
deltage i det politiske arbejde i DH’s (Danske 
Handicaporganisationer) lokalafdelinger. 
Derigennem får du også mulighed for at få en plads 
i kommunens handicapråd. Sådan lød opfordringen 
på CP Danmarks seneste hovedbestyrelsesmøde. 
Den opfordring er der heldigvis mange der har fulgt, 
for CP Danmark er repræsenteret i mange af landets 
DH-afdelinger, som er etableret i hver kommune. 
Men der er plads til flere, for nogle steder står CP-
Danmark stolen stadig tom. Hvis du er medlem i CP 
Danmark og har lyst til arbejdet, så er du velkommen 
til at kontakte din lokale kreds eller sekretariatet, 
der hjælper med at udfylde et tilslutningsskema. De 
seneste pladser vi har fået besat er i DH Odder og 
DH Middelfart.

50 år med 
Muskelsvindfonden
I anledning af Muskelsvindfondens 50 års jubi-
læum, og store jubilæumsfejring i år, har fon-
den udgivet en bog. Det fine værk med mange 
gode fortællinger og sjove billeder, kigger både 
tilbage i tiden, men har også forlygterne tændt 
og tager hul på hvad fremtiden vil bringe.
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Digter og handicapaktivist vinder 
Helene Elsass Prisen 2022
Caspar Eric, der er digter, debattør og iværksætter, kæmper for at gøre op med fordomme 
om mennesker med cerebral parese. Det blev han anerkendt for da Helene Elsass Prisen 
2022 blev uddelt i april.

God stemning og glade festdeltagere 
var det gennemgående indtryk af ar-
rangementet, da Elsass Fonden i sam-
arbejde med CP Danmark 27. april ud-
delte Helene Elsass Prisen i Fondens 
ejendom i Charlottenlund. 2022-ud-
gaven var den femte i rækken, og lige 
som de tidligere år havde bedømmel-
sesudvalget fundet en fortjent vinder 
blandt årets 30 indstillinger.

Efter en varm velkomst af Elsass 
Fondens formand, Nick Elsass, var 
det CP Danmarks landsformand, Pia 

AF FRANDS HAVALESCHKA 
FOTO CHRISTIAN STÆHR

Allerslev, der i sin tale ledte gæsterne 
på sporet af årets prisvinder.

Landsformanden var glad for at CP 
Danmark og Elsass Fonden i fælles-
skab kunne hædre en stemme, der 
vedstår sit handicap og som bruger 
sin position og platform til at formidle 
de særlige erfaringer, der følger af 
at skulle leve med en handicap som 
cerebral parese.

- Anerkendelsen kan være med til 
at vise mangfoldigheden i de liv, der 

Der var smil til alle sider, da H.K.H. Prinsesse Benedikte, Caspar Eric, formanden for CP Danmark, Pia Allerslev og 
Elsass Fondens formand, Nick Elsass, samledes på terrassen efter prisuddelingen.
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leves med cerebral parese og mang-
foldigheden i de karrierer, man kan få 
med CP, sagde hun blandt andet.

Derefter var det H.K.H. Prinsesse 
Benedikte, der er protektor for begge 
organisationer, som på elegant vis 

kunne løfte sløret og tildele digteren 
Caspar Eric prisen og de 150.000 kr., 
der følger med hæderen.

Caspar Eric skriver om sit liv med cere-
bral parese (CP). Herigennem formår 
han at gøre op med stereotyper om 
mennesker med CP – og handicap 
generelt. I kraft af den position han 
har tilkæmpet sig i det kulturelle miljø 
i Danmark, er han blevet en stemme, 
som både kommer til orde og bliver 
hørt. Det er han nu blevet anerkendt 
for som vinder af Helene Elsass Prisen 
2022. 

En vigtig stemme bliver hørt
Elsass Fondens formand Nick Elsass 
var også glad for valget og den særlige 
indsats han gør for mennesker med 
cerebral parese. 

- For mange mennesker med handi-
cap er Caspar Eric en rollemodel og 
et vigtigt talerør. Med sine digte og 
projekter er han med til at understøtte 
en større samfundsinklusion af særligt 
mennesker med CP. Og dét er netop, 

hvad Helene Elsass Prisen er til for, 
understregede Nick Elsass.  

Vil bane vejen for flere stemmer
For Caspar Eric er Helene Elsass Prisen 
en stor anerkendelse, som giver ham 
yderligere kampgejst.

- Da jeg blev ringet op og fik at vide, at 
jeg havde vundet Helene Elsass Prisen 
2022, blev jeg meget rørt og stolt. For 
mig har det at være digter måske også 
altid været forbundet med at bevise 
noget. Men det har også altid været et 
forsøg på at vise nogle af de sider af 
livet, som vi sjældent snakker om. For 
eksempel mennesker med handicap. 
Det er rørende at blive anerkendt for. 
Og det er klart, at det giver mig lyst til 
både at kæmpe for os, men egentlig 
også bare kæmpe for, at vi kan få et 
lidt større os, siger Caspar Eric.

Prisen på 150.000 kr. vil han blandt 
andet bruge på at skabe skrivework- 
shops, der kan være med til at åbne 
døre for flere stemmer i handicapde-
batten. Han ser kunst som et middel til 

Det var 9-årige August fra Lemvig, der 
var den første til at tage imod H.K.H. 

Prinsesse Benedikte ved ankomsten til 
Elsass Fonden. August gav hånd, bukkede 
og bød Prinsessen velkommen med en flot 

buket blomster, hvilket var en entré, der 
gjorde stort indtryk på Prinsessen.

▶▶

CP Danmarks landsformand, Pia Allerslev, 
introducerede gæsterne for prisvinderen, 
uden at røbe navnet.
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Det bedste  
skoleår i dit liv

Hardsyssel Efterskole ligger i Vejrum mellem Struer 
og Holstebro. Vi har fem linjer: Outdoor, Sport, 
Musik, Film og E-sport.

Skolen har reserveret fire pladser til elever med 
fysiske handicaps. Der er tilgængelighed over alt,  
og vi har ansat rigtig søde handicaphjælpere.

Se mere på hardsyssel.dk – her kan du også se, 
hvordan du kan besøge os.

Hardsysselvej 2  /  Vejrum  /  7600 Struer 
T 97 46 47 33  /  hardsyssel.dk

”Fantastisk efterskole!  
Vores søn gik to år på 
Hardsyssel. Stemningen 
er varm, og skolen har 
dedikerede lærere, som kun  
vil vores søn det bedste! Han har rykket sig fagligt, 
udvikler sig helt vildt og har fået en masse gode 
venner.”

Susan Aakjær Larsen på Facebook  

Besøg os og mærk fællesskabet

Hold ferie året rundt 
uden forhindringer
I Dronningens Ferieby er der plads 
til alle – børn, unge, ældre og endda 
familiens hund – og handicap er 
ingen hindring. 

Kun 1 time fra Aarhus og 4 timer 
fra København finder du vores 
handicapvenlige sommerhuse, som 
vil danne basen for lige den ferie, du 
drømmer om!

For medlemmer af CP Danmark 
tilbyder vi 15% på ugeophold  
og 5% på miniferie.

• Ugeferie
• Weekend- og miniferie
• Aktivitetsophold

Book dit næste ophold på
www.dronningensferieby.dk  eller ring til 

os nu på     87 58 36 50 og hør mere!



at etablere nye fællesskaber, hvor der 
er plads til at tale om og bryde med 
tabuer.

- Kunsten er et genialt sted at diskute-
re, hvorfor min krop på mange måder 
ikke bliver anset som smuk, fordi vi 
måske også har en ide om, at vores 
skønhedsidealer er lidt mere flydende, 
end de er, siger Caspar Eric.

- Det er dét, kunst kan gøre: Skabe et 
rum, hvor vi er mindre alene, og hvor 
vi ikke skal sørge og kæmpe i tavshed. 
Og når mange mennesker med handi-
cap oplever de samme problemer, så 
kan det jo også være at det har noget 
med nogle bestemte strukturer at 
gøre. Men først må vi have et sprog for 
de erfaringer, som vi kan dele.

Det er også omdrejningspunktet i 
hans nye digtsamling, som udkom-
mer i 2023 og i initiativet ”Skolen for 
Crip-poesi”, som han er ved at udvikle 
i fællesskab med sociolog og ph.d.-stu-

derende Olivia Dahl, som også lever 
med CP. 

- Mit mål er at skrive digte, der tør 
være handicapdigte. Og det er også mit 
mål for skrivefællesskaberne; at vi skal 
have et sted, hvor vi gerne må fylde, 
siger Caspar Eric.

’Sprang ud af skabet’ 
med værket NIKE 
Caspar Eric har altid har været interes-
seret i at skrive. Med tiden blev ord og 
poesi til værktøjer, der banede vejen 
for et kreativt ungdomsliv og senere et 
studie i litteraturvidenskab på Køben-
havns Universitet. Inden da var han 
inspireret af amerikanske digte og gik 
for alvor i gang med skriveriet i 2008. 

I 2014 debuterede Caspar Eric med 
poesibogen 7/11, der i øvrigt gav ham 
en debutantpris. Det var imidlertid 
først med langdigtet Nike året efter, at 
han for alvor foldede sig ud og gav sig 
til kende. 

- Det var ikke indlysende for mig i 
starten at skrive om mit handicap. Jeg 
troede ikke, at det var fint nok til at 
skrive digte om. Mit handicap var ikke 
noget, jeg ville belemre andre med. Og 
derfor var det slet ikke en del af mine 
overvejelser dengang, forklarer Caspar 
Eric. 

I Nike tager han udgangspunkt i sit 
eget liv med cerebral parese, som han 
aldrig selv var stødt på i litteraturen. 
Men måske var han også en smule 
nervøs for, at netop den bog så ville 
komme til at definere ham.

- Jeg tror, jeg er opdraget til at klare 
mig på trods, men derfor har jeg nok 
også haft svært ved at tage mit handi-
cap på mig. Fordi det ofte fremstilles 
som noget, man skal overkomme. 
Og jeg tror, det at skrive Nike føltes 
lidt som at springe ud. Og nu er jeg 
ligesom klar til at flyve, eller hvad man 
nu siger, slutter Caspar Eric.

Prisvinder med en stor kreativ bredde
Det var en tydelig glad og rørt Caspar 
Eric, der modtog Helene Elsass Prisen 
2022. Den store anerkendelse for at 
vise nogle af de sider af livet, som vi 
sjældent snakker om, gjorde ham na-
turligvis både glad og stolt. For beslut-
ningen om at gå digtervejen har altid 
været forbundet med store bevisbyr-
der. At han var god nok. Ja, faktisk har 
det været en følelse han har haft lige 
siden han var dreng.

Prisen har derfor givet ham endnu 
mere lyst til at råbe budskaberne ud 
i alle verdenshjørner, og derved give 
flere med handicap mod og styrke til 
at slå igennem i de kreative brancher, 
hvor man automatisk bliver set og hørt.

Med en forrygende takketale, og op-
læsning af to digte fra hans kommende 
bogudgivelse, fik deltagerne ved pris-
uddelingen hos Elsass Fonden et godt 
indtryk af den urkraft og kreative tan-
kegang, der driver Caspar Eric. Det var 
charmerende og berigende, og efterlod 
alle gæster med den samme vurdering: 
Et fortjent og suverænt godt valg! Den 
enorme kreative spændvidde som  
Casper Eric repræsenterer, illustreres 
godt af hans Blå bog:

Blå bog
Caspar Eric, født 9. maj 1987; digter, 
forfatter, musiker, dramatiker, oversæt-
ter og litteraturforsker. Han er uddan-
net cand. mag i litteraturvidenskab fra 
Københavns Universitet. Debuterede på 
forlaget Gyldendal i 2014 med digt-
samlingen 7/11. Siden har han udgivet 
poesibøgerne ’Nike’ i 2015, ’Avatar’ i 
2017, ’Alt hvad du ejer’ i 2019, ’Jeg vil 
ikke tilbage’ i 2020 og ’Vi kan gøre meget’ 
i 2021. 

I 2017 debuterede han som dramatiker 
med stykket #Amlet, der blev opført på 
Aarhus Teater og instrueret af Sargun 
Oshana. I 2018 stod han bag et udvalg 
af Michael Strunges digte under tit-
len: ’Min krop er tung af drøm’. I 2019 
udgav han musikalbummet ’Når nogen 
rammer jorden’ med Mikkel Grevsen 
under navnet Intet Altid, hvor den første 
popsang om CP, ’Ingen Alene’, er med. 

I 2021 skabte han radioserien ’Det vi 
går rundt med’, der bl.a. handler om at 
leve med forskellige kroppe, og han er i 
øjeblikket aktuel med radioprogrammet 
’Uden titel’ på DR P1, hvor han laver 
reportage med en kunstner, et værk og 
en samtale. 

Caspar Eric har modtaget en række 
hædersbevisninger og legater, bl.a. 
Bodil og Jørgen Munch-Christensens 
debutantpris, Michael Strunge-Pri-
sen, Albert Dams mindelegat, Jan 
Sonnergaard-prisen og Statens 
Kunstfonds 3-årige arbejdsstipendi-
um og nu altså også Helene Elsass 
Prisen 2022. Caspar Eric bor sam-
men med sin kæreste på Østerbro i 
København.

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

 Vi gør dem der vil, til dem der kan
Læs mere på www.kildehaven.com eller kontakt centerleder Pernille Timmermann på 20342052

Kildehaven
Hovedgaden 95 • 4520 Svinninge

www.kildehaven.com

I Slettestrand kan du holde din ferie i smukke 
naturrige rammer lige ved Vesterhavet!

Handicapvenlige ferieboliger | Restaurant med hjemmelavet mad
Varmtvandsbassinet og træningsrum med fuld tilgængelighed

Handicapvenlig sti i Svinkløv plantage 
Tilgængelig strandsti helt ned til Vesterhavet

Feriecenter Slettestrand A/S | slettestrand.dk | mail@slettestrand.dk | +45 9821 7044

SE UDGIVELSEN ONLINE
Scan her:

Søren O Stål & Montage ApS
Nr. Lindvej 26, 7400 Herning

Tlf: 20 84 26 80 - E-mail: s.o@staalogmontage.dk

Trapper �
Værn �

Altaner � 
En løsning der holder!



FAMILIEDAG 2022-2023:
Familiedag om overgangen 
fra ung til voksen med CP
Som en tilbagevendende begivenhed 
holder CP Danmark og Elsass Fon-
den familiedag med et særligt tema 
i fokus. Den næste familiedag har 
fokus på overgangen til voksenlivet, 
og målgruppen er derfor familier 
med unge med CP i alderen 13-20 
år. Familiedagen finder sted den 17. 
september 2022 i Vejen Idrætscenter 
og gentages med samme program 
den 13. maj 2023 hos Elsass Fonden i 
Charlottenlund.

Formålet med familiedagen er, at 
hele familien er samlet til en hyggelig 
dag med masser af erfaringsudveks-
ling, læring og sociale aktiviteter.

Vigtig overgang
Overgangen til voksenlivet kan byde 
på meget nyt, både for den unge med 
CP, men også for familien. Forandrin-
gerne i denne periode af livet kan 
vedrøre tilknytning til fagpersoner 
på hospitalet, vederlagsfri fysiote-
rapi, den økonomiske situation for 
familien og tanker om mulighed for 
uddannelse, arbejde og boligforhold. 

På familiedagen forsøger vi at belyse 
nogle vigtige aspekter i denne over-
gang, der på fagsprog kaldes transiti-
on. Det sker gennem faglige oplæg og 
erfaringsudveksling mellem forældre, 
de unge med CP og deres søskende. 
Der vil være oplæg af Michelle Bæ-

rentzen omkring væsentlige faktorer 
relateret til transitionen fra ung til 
voksen med CP. Søren Møller Peter-
sen, som er socialrådgiver med mere 
end 40 års erfaring som rådgiver, 
underviser, leder og konsulent inden 
for social- og handicapområdet, vil 
præsentere de centrale regler i over-
gangen fra barn til voksen - hvilke 
regler der udgår, hvilke der kommer 
til, og hvad den unge og familien skal 
være særlig opmærksom på i over-
gangen

Bredt erfaringsgrundlag 
gives videre
Udover de faglige oplæg er der afsat 
tid til, at forældrene, de unge med CP 
og deres søskende kan lære hinan-

den lidt bedre at kende og måske 
dele deres erfaringer. Til at facilitere 
disse gode snakke kommer Sinne 
Thaysen, der er forælder til et barn 
med CP samt to unge, der repræ-
senterer de unge med CP og deres 
søskende. 

I løbet af dagen vil tre capoeira- 
undervisere sørge for, at både unge 
og voksne bliver underholdt og 
udfordret med introduktion til, og 
afprøvning af, capoeira, der er en 
brasiliansk kampsport. Her laver man 
både individuelle ’øvelser’ og laver 
noget sammen. Det er en rigtig god 
måde at opnå en fælles oplevelse og 
energi på, fordi der også er lidt musik 
og sang involveret. 

Kl. 09.00-09.20:  Ankomst og indskrivning
Kl. 09.20-09.30: Velkomst og gennemgang af dagens program
Kl. 09.30-10.15:  Oplæg og dialog i de tre grupper; forældre, ung
 med CP, søskende
Kl. 10.15-10.30:  Pause med frugt og kaffe
Kl. 10.30-11.15:  Socialrådgiver holder oplæg for forældre, og Olivia  
 laver dialogspil for Unge med CP og deres søskende
Kl. 11.15-12.00:  Fælles capoeira
Kl. 12.00-13.00:  Fælles frokost
Kl. 13.00-13.50:  Oplæg fra forældre til forældre og capoeira
 for unge med CP og søskende 
Kl. 13.50-14.05:  Pause med frugt og kaffe
Kl. 14.05-14.30:  Evaluering af dagens udbytte
Kl. 14.30-14.50:  Opvisning af capoeira
Kl. 14.50-15.00:  Tak for i dag

Målgruppe: Unge med CP i alderen 13-20 år
Dato: Lørdag, den 17. september kl. 9-15
Sted: Vejen Idrætscenter, Petersmindevej 1,  
6600 Vejen
Tilmelding: På CP Danmarks hjemmeside: 
cpdanmark.dk/familiedag-2022
Tilmeldingsfrist: 17. august 2022
Pris: Deltagelsen koster 100 kr. pr. voksen og 50 
kr. pr. barn op til 18 år. Prisen inkluderer frokost, 
forfriskninger, kaffe og frugt samt deltagelse i 
dagens program.
Betaling: Når du har fået en bekræftelse på delta-
gelsen, sender vi en opkrævning.

Kort om programmet: Praktiske oplysninger:

Der er noget at glæde sig til 
når CP Danmark, i samarbejde 
med Elsass Fonden, 
holder en ny familiedag. 
Foto: Peter Clausen.
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Åbent samråd og demonstration 
på slotspladsen

Overvågning

Der blev varmet grundigt op til åbent 
samråd i socialudvalget med socialmi-
nister Astrid Krag om Rigsrevisionens 
stærkt kritiske rapport om handicap-
området. Et stort antal handicaporga-
nisationer, faglige organisationer og 

I ’Den politiske dagsorden’ kan du følge med i 
foreningens handicappolitiske arbejde, der foregår på 
mange niveauer og fronter – lige fra mødelokalerne på 
Christiansborg til direktørens Twitter-profil.

For lidt over to år siden lykkedes det 
os, at kæmpe en bevilling på 60 millio-
ner kroner om året ind på finansloven 
til en ændring af serviceloven, så det 
blev muligt, at få bevilget hjælp til 
overvågning i ejet hjem, hvis ens barn 
ikke kan efterlades uden overvågning. 
Vores påstand var dengang (som nu), 
at de 60 millioner langt overstiger den 
omkostning der er forbundet med en 
overvågningsordning, som den man 

AF MOGENS WIEDERHOLT

bevægelser, som #enmillionstemmer, 
var gået sammen om at kalde til 
demonstration for en revolution af 
handicapområdet. 

Desværre blev samrådet ikke den ma-

nifestation af politisk vilje til at refor-
mere handicapområdet, som vi hav-
de drømt om. Selv om Rigsrevisionen 
og Statsrevisorerne både kritiserer 
kommunernes håndtering af han-
dicapområdet og socialministeriets 
tilsyn med handicapområdet, i hår-
de vendinger, så fandt ministeren 
ikke, at Rigsrevisionens kritik var så 
alvorlig – og et stort flertal af ordfø-
rerne lod ministeren slippe alt for 
let. Desværre ikke nogen opløftende 
forpremiere på det vi har i vente, når 
der skal følges op på den kommende 
evaluering af handicapområdet.

endte med at indføre. Derfor blev det 
aftalt at der skal ske en evaluering af 
overvågningsordningen i april. 

Men her i midten af maj har vi endnu 
ikke set et eneste tal. Det er på trods 
af adskillige rykkere, endnu ikke 
lykkedes os at få ministeriet til at 
komme med de relevante tal og et 
overblik over, hvor stor en del af de 
årlige 60 millioner kommunerne har 

brugt. CP Danmark vil, hvis vi ikke 
hurtigt får de ønskede beregninger, 
begære aktindsigt i sagen.
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Det er en ommer…
Handicaporganisationerne underkender Social- 
og ældreministeriets evalueringsrapport. Efter 
næsten to års arbejde, skulle ministeriets længe 
ventede evalueringsrapport om det speciali-
serede socialområde have været offentliggjort 
i slutningen af marts. Men følgegruppen til 
evalueringen, som fik rapporten til gennemsyn 
forud for offentliggørelsen, gav den en så hård 
medfart, at ministeriet valgte at udskyde offent-
liggørelsen. 

I skrivende stund er rapporten endnu ikke 
offentliggjort, men vi forventer, at både rappor-
ten og regeringens politiske udspil kan dukke 
op hver øjeblik det kan være. Desværre er vores 
forventninger til regeringens handicappolitiske 
ambitionsniveau ikke de største. Både mini-
sterens tilgang til Rigsrevisionens rapport på 
samrådet og indholdet i den første version af 
evalueringsrapporten, tyder desværre på, at mi-
nisteren helt har opgivet at kæmpe mod finans-
ministeriet og Kommunernes Landsforening 
(KL). Men vi er villige til at lade os overraske. 
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Legatuddeling
Ragnhild Folkmanns Legat uddeler mindre beløb ultimo juli 2022 .
Legater kan søges af værdigt trængende familier med dokumenterede spastiske børn, fortrinsvis under 21år, under forudsætning 
af at disse børn fortsat bor i hjemmet. Der ydes ikke støtte til formål, som dækkes eller burde dækkes af det offentlige.

Ansøgningen, hvortil der ikke findes særskilt blanket, skal ledsages af sygdomsdokumentation samt kopi af forældres seneste 
årsopgørelse fra SKAT tilligemed oplysning om barnets cpr. nr., hvortil der skal være oprettet en Nemkonto.
Ansøgningsfrist: 15. juli 2022

Ansøgningen sendes pr. mail til: hem@valdal.com, Advokat Niels E. Valdal, Svanemøllevej 25, 2100 København Ø.
Legatbestyrelsen består af følgende medlemmer: Overlæge, dr. med. Liselotte Skov, reg. revisor Mogens Olsen og advokat Niels E. Valdal

Hærvejen 61 • 7183 Randbøl • Tlf.: 72 17 00 79 • Email: info@4hoje.dk

www.4hoje.dk

Vassingerødvej 105, 3540 Lynge
Telefon: 2943 3767

facebook.com/byconniehansen
mail@by-conniehansen.com

5108354_ParaSport_b184xh60mm_byCH.indd   1 02-02-2021   11:34:49



TEMA I CP OG KØREKORT

Et kørekort og en bil giver stor personlig hand-
lefrihed, som mange forbinder med større livs-
kvalitet. For nogle vil det betyde, at de nemt kan 
transportere sig til uddannelsessteder eller til 
job. For andre giver det en frihed at de regel-
mæssigt kan komme til aktiviteter langt væk fra 
bopælen, besøge familien eller dyrke fritidsin-
teresser, der ikke lige ligger tæt på et busstop-
pested eller en togstation. 

Uanset om det er noget kommunen vil bevilge 
penge til eller man selv skal betale, så er den 
første udfordring – med mindre man er et barn 
og det er forældrene, der kører - at få taget et 
kørekort. Nogle med cerebral parese tænker: 
Det får jeg aldrig, andre, at det selvfølgelig er 
muligt. Hvis et kørekort er ønsket, så er det 
bedste man kan gøre, at give det et forsøg. Men 
hvordan er vejen til et kørekort, når man har 
cerebral parese (CP) og hvad kræver det?

Fra tanke til kørekort

1.  Undersøg om det er noget kommunen vil hjælpe dig 
med via Servicelovens § 114, hjælp og støtte til bil og 
kørekort, hvis handicappet berettiger til det, og man 
f.eks. er under uddannelse eller i job.

2.  Gå til din læge, der udfylder en lægeattest, som skal 
afleveres i kommunens Borgerservice. I en rubrik vil 
det fremgå, at man har et handicap og skal tage et kø-
rekort på særlige vilkår.

3.  Dokumentet sendes til embedslægen, der har det af-
gørende ord, og til Færdselsstyrelsen, som laver en ad-
ministrativ bedømmelse af de udfordringer ansøgeren 
har. Ved CP kan man både være fysisk- og kognitiv ud-
fordret. Det kan resultere i en afvisning fra Færdsels-
styrelsen, men det sker sjældent, til gengæld kan sags-
behandlingen godt tage 6-8 måneder. Her skal man 
være opmærksom på, at lægeattesten kun gælder i 13 
måneder, i hvilket tidsrum kørekortet skal være taget - 
ellers skal man have en ny lægeattest.

4.  Bliver du godkendt, får du en skrivelse, der giver mu-
lighed for at køre skolevogn med de tilpasninger som 
Færdselsstyrelsen har anvist på baggrund af udfor-
dringerne.

5.  Færdselsstyrelsen kan også kræve, at du skal til en vej-
ledende helbredsmæssig køretest, for at få en motor-
sagkyndig til at vurdere din egnethed som bilist.

6.  Køretesten foregår på en lukket manøvrebane, hvor 
det er en politimand/prøvesagkyndig, der laver te-
sten. Det vil typisk foregå med hjælp fra Handicap- 
BilistCentret i Rødovre eller Aarhus, der har stor ruti-
ne i testkørsler, og - som nogle af de eneste - i stand 
til at tilbyde en bil med de tilpasninger som kræves. 
Inden det går løs tager centrets fysioterapeut en snak 
om udfordringerne, laver en let kognitiv test samt en 
DST-test, der måler fodtrykket på pedalerne.

7.  Består du ikke testen har du mulighed for at gå op til 
endnu en vejledende prøve. Består du derimod, får 
du et bevis og er klar til at kontakte en køreskole, hvor 
der venter et obligatorisk forløb med minimum 24 ti-
mers kørsel og teoriundervisning, der følges ad, samt 
i starten af forløbet, timer på manøvrebanen – den 
såkaldte kravlegård, der er obligatorisk for alle – og 
deltagelse i et førstehjælpskursus. 

8.  Og så er det ellers om at komme i gang. Mange er 
helt nye i trafikken, fordi de aldrig har cyklet eller kørt 
knallert, og skal lige vænne sig til både bil og trafik. 
Flere oplever derfor, at de skal bruge langt flere kø-
retimer end det obligatoriske antal og den elektro-
niske teoriprøve oplæst i et langsommere tempo. 

▶▶
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HandicapBilistCentret er en del 
af Ulykkespatientforeningen, der 
tidligere hed PTU. Mange, især ældre 
bilister med handicap, vil sikkert 
huske navnet som PTU Handicapbiler 
og Køreskole, der siden 1950’erne 
har arbejdet for, at personer med et 
eller flere handicap kan komme til at 
køre bil. 

Og det gør de stadig her 70 år efter. 
I HandicapBilistCentret er der ansat 
et fagligt team, bestående af fysio-
terapeuter og kørelærere - alle med 
mange års erfaring indenfor alt, hvad 
der omhandler bilkørsel og handicap. 
De er fordelt på to afdelinger i hen-
holdsvis Rødovre og Aarhus.

Begge steder har medarbejderne stor 
viden om bilmarkedet generelt samt 
om hvilke indretningsmuligheder, der 
findes på området. 

Her arbejder de for, at 
personer med handicap kan 
komme til at køre bil

TEMA I CP OG KØREKORT

- Vi har især specialiseret os inden for 
køretest, gangtest, bilvalg, forbere-
dende sagsbehandling samt køre-
undervisning til borgere med både 
fysiske og kognitive funktionsnedsæt-
telser, fortæller Karl Johan Karlsen, 
der er uddannet fysioterapeut og har 
arbejdet med området i 15 år.

- Samtidig holder vi os løbende op-
dateret på bilområdet og ikke mindst 
på den lovgivning, der knytter sig til 
området, især inden for Servicelovens 
§ 114.

Det blå stempel 
Udover at være ansat i HandicapBi-
listCentret er medarbejderne tilknyt-
tet Specialhospitalet for Polio- og 
Ulykkespatienter, hvor de samarbej-
der med læger, psykologer, sygeple-
jersker, socialrådgivere samt ergote-
rapeuter og fysioterapeuter.

I 2014 fik afdelingen det blå stempel 
af Socialstyrelsen, der vurderede, at 
de både med hensyn til rådgivning og 
køreskole besidder højt specialiseret 
viden. Både til at løse komplicerede 
sager om vurdering af køreegnethed 
og indretning i bil til mennesker med 
svært handicap, men også i forhold til 
at give køreundervisning i specialind-
rettede skolevogne.

Biler og indretning
HandicapBilistCentret har en række 
skolevogne, nogle med manuelt gear, 
andre med automatgear. De kan ind-
rettes på mange forskellige måder og 
kan dække de fleste borgeres behov 
for den indretning, der kræves for at 
de kan betjene en bil. Specialindret-
ningerne kan bl.a. omhandle:
• Forstærket/let servostyring
• Ratknop/U-greb
• Speeder til venstre fod

 Erfaringen siger, at du opnår det bedste resultat, hvis 
 der er kontinuitet i forløbet uden for lange pauser.

 Har du andet der rumsterer i dit hoved, f.eks. ny uddannelse, 
personlige problemer, så vent til du er helt klar.

 Betragt det som et heltidsstudie, det giver større chance 
 for et godt resultat.

 Processen giver dig personlig udvikling og selvstændighed,  
og du lærer dig selv bedre at kende.

 Den teknologiske udvikling hjælper mange med handicap, 
 så tro på det.

 Normalt gælder et kørekort, udstedt idag i 15 år, men kan også 
være tidsbegrænset til 1, 2 eller 5 år. I det tilfælde fornys det hos 
egen læge inden udløb, og kræver ingen prøve. Sker fornyelsen 
efter udløb skal du op til en kontrollerende prøve.

 Har du fået påbud om kort længde på kørekortets gyldighed kan 
du gøre indsigelse hos Færdselsstyrelsen.

 Når du har fået kørekortet så hold din kørsel ved lige 
 – kør jævnligt.

Gode råd om CP og kørekort:
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Fysioterapeut Karl Johan Karlsen fra HandicapBilistCentret demonstrerer DST-udstyret, der 
bl.a. måler reaktionshastighed og styrken på pedaltrykket.

• Speeder i forskellige niveauer
• Forlængede pedaler
• Forstærket bremse
• Håndbetjent speeder/bremse til 

højre og venstre side
• Integreret speeder/bremse, ét-

håndsgreb
• Joystickstyring
• Elbetjent parkeringsbremse
• Betjeningsboks til blinklys, lys, horn 

og visker-/vaskerkontakt
• Afviser til højre hånd
• Visker/vasker kontakt til venstre 

hånd
• Afskærmning af pedaler
• Særlige spejle
• Drejesæde
• Elbetjent sæde

Arnborgvej 15
6933 Kibæk

Tlf. 97 19 12 80

Opholdsstedet Moesgaard

www.opholdsstedetmoesgaard.dk
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Nicklas Jensen er 20 år, har cerebral parese og bor i Slan-
gerup i Nordsjælland. I øjeblikket arbejder han som vikar 
på hans gamle skole, Slangerup Skole afdeling Byvang. 
Derudover spiller han en masse bordtennis, og er træner 
med ansvar for to træningshold. Hans plan er at starte med 
at studere uddannelsesvidenskab efter sommerferien.

Jeg fik mit kørekort den 20. maj 2020.

Jeg tænkte, at hvis jeg fik et kørekort, så kunne det give mig 
en masse frihed i og med at jeg før skulle fragtes til rigtig 
mange forskellige ting af mine forældre. Nu kan jeg selv 
køre hen til de steder, jeg selv ønsker, hvilket giver mig en 
enorm frihed.

Den største udfordring for mig var, at jeg havde svært ved 
at få det store overblik som man skal have for at køre bil. 
Jeg havde svært ved at se og fokusere på det der skete 
langt fremme, og så havde jeg også lidt svært ved at føle 
højre side af bilen, den side hvor min CP sidder.

Jeg kører med automatgear. Derudover er der byttet om 
på speederen så den sidder til min venstre fod. Jeg har fået 
påmonteret en ratknop som betyder, at jeg kan styre bilen 
med én hånd.

Kørekortet og bilen har givet mig en enorm frihed til at 
bestemme over mig selv, og det jeg skal i hverdagen. Jeg 
kan selv sige ja eller nej til opgaver i hverdagen, som før 
var styret af om der var nogle der kunne køre mig frem og 
tilbage.

GODT RÅD: 
Tro på at det nok skal 
lykkes, men at det blot 
tager lidt længere tid

Det bedste råd jeg kan give til folk, der er i gang eller 
overvejer at komme i gang med at tage kørekort, det er at 
have tålmodighed. For nogle af os med handicap er bare 
markant langsommere til at lære tingene og føle bilen på 
den rigtige måde. Der er ting, hvor vi bare er svagere end 
andre mennesker i forhold til at tage kørekort. Så man skal 
ikke presse sig selv unødigt hårdt, og dumpe sig selv i ho-
vedet og sige: ’At det går for langsomt, og jeg er også bare 
så dårlig til at køre bil - det lærer jeg aldrig’. Det er bare et 
vilkår, at det ofte tager længere tid at lære at køre bil, når 
man har cerebral parese.

TEMA I CP OG KØREKORT

Nicklas var lidt bekymret, fordi det trak op til regn da 
billedet blev taget, men ellers er han glad for både bil og 

kørekort, der er en stor hjælp i dagligdagen.

Hvornår fik du kørekort?

Hvad var dit ønske om at få det?

Hvad var din største udfordring 
ved erhvervelsen?

Har du tilpasninger – hvilke?

Hvordan har kørekort og bil beriget dit liv?

Har du et godt råd til andre?
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Mansoor Siddiqi er en yderst aktiv 
herre. Han arbejder i Parasport Dan-
mark som IT-chef, er kredsformand 
for CP Danmark Storkøbenhavn, 
er cheftræner for det det danske 
landshold i Framerunning, og var 
sammen med Connie Hansen med til 
at opfinde den trehjulede løbecykel 
som bruges til Framerunning sporten. 
Og så står han om kort tid i spidsen 
for Frame Runner Cup og Camp på 
Frederiksberg Stadion, der afholdes 
for 26. gang, naturligvis med Mansoor 
som initiativtager. Han kører mange 
tusinde kilometer hvert år så for ham 
er bilen et lige så uundværligt hjælpe-
middel som hans kørestol.

Det kan jeg sige helt præcist, det var 
den 18. oktober 1989.

I 1986 var jeg oppe til det man kalder 
en egnethedsprøve, for at se om jeg 
kunne få et kørekort. Det var en born-
holmer, som kørte med mig. Han var 
klar i spyttet og sagde: ”Du får aldrig 
kørekort”. Det provokerede mig så 
meget, at jeg, med støtte fra kommu-
nen og stor hjælp fra PTU og deres 
kørelærer, Hr. Thomsen, begyndte at 
tage kørekort efter endnu en egnet-
hedsprøve, hvor jeg bestod. Thomsen 
havde kun et krav, at jeg ikke måtte 
slå den nordiske rekord for køretimer, 
som var på omkring 900 timer. Det 
tog mig halvandet år at tage kortet, 
og jeg kom op på 135 timer i alt. Det 
var kommunen selvfølgelig glade for i 
den sidste ende, da jeg ellers tidlige-

re kørte i taxa for ca. 25.000 kr. om 
måneden.

Det var at få overbevist den motorsag-
kyndige anden gang jeg var oppe til 
egnethedsprøven, at jeg var god nok 
til at køre bil.

Jeg har en lift, automatgear, dobbelt 
bremseforstærker, hvor jeg kører med 

TEMA I CP OG KØREKORT

Kravet var, at jeg ikke 
måtte slå den nordiske 
rekord for køretimer

højre ben på speederen og venstre 
ben på bremseren, en knop på rettet, 
samt et elektrisk drejsæde.

Det har givet mig frihed til selv at 
kunne komme rundt, når jeg vil og 
hvor jeg vil.
 

Hvornår fik du kørekort?

Hvad var dit ønske om 
  at få det?

Hvad var din største udfordring 
ved erhvervelsen?

Har du tilpasninger – hvilke?

Hvordan har kørekort og bil 
beriget dit liv?
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RÅDGIVNING

Jeg får mange henvendelser i rådgiv-
ningen om det er muligt at få tilskud 
til kørekort, når man har cerebral 
parese (CP). Dertil kan jeg i første 
omgang svare: Hvis du opfylder 
betingelserne for at få støtte til køb 
af handicapbil, kan du også være 
berettiget til tilskud til kørekort. 

Reglerne om støtte til køb af bil 
findes i lov om social service § 114, 
mens reglerne om tilskud til kørekort 
findes i bekendtgørelse om støtte til 
køb af bil, bekendtgørelse 1252/2017 
(bilbekendtgørelsen), § 15.

Tilskud til kørekort
Hvis du opfylder betingelserne for 
støtte til køb af bil, kan der ydes 
tilskud til:
• betaling af køreundervisning af 

ansøgeren og en kontrollerende 
køreprøve

• en vejledende helbredsmæssig 
køretest hos politiet

Tilskud til kørekort og 
vurdering af borgerens 
egnethed til at føre bil

• betaling af en lægeerklæring ved 
støtte til køb af bil eller ved fornyel-
se af kørekort af helbredsmæssige 
årsager

• betaling af køreundervisning af en 
person, der godkendes som chauf-
før for en person under 18 år

• betaling af på- og afmontering af 
skolepedaler, hvis køreundervisnin-
gen skal ske i borgerens egen bil på 
grund af bilens særlige indretning.

Der gives tilskud til det antal køreti-
mer, som anses for rimeligt, for at 
du kan opnå eller forny kørekort. 
Ved vurderingen tages hensyn til din 
helbredstilstand og din alder.

Vurdering af borgerens 
egnethed til at føre bil
Kommunen skal rette henvendelse til 
politiet for at få en nærmere vurde-
ring af din egnethed til at føre bil, 
hvis de vurderer, at din mulighed for 
at opnå eller forny kørekort er tvivl-
som og forbundet med uforholds-

mæssige store udgifter til køreunder-
visning og indretning af bil.

Hvis politiet stiller krav om det, kan 
der ydes støtte til en vejledende og 
orienterende køreprøve i skolevogn. 
Der kan også ydes støtte til et antal 
køretimer, hvis kommunen eller 
politiet skønner, at det er nødvendigt 
for at kunne træffe afgørelse om 
bevilling af kørekort.

Et kørekort kan udstedes med en 
begrænset gyldighedsperiode, f.eks. 
1, 2 eller 5 år. Tidsbegrænsningen 
afgøres af embedslægen.

Hvis kommunen skønner, at du ikke 
selv er i stand til at føre bilen, må det 
overvejes, om en anden kan køre 
bilen, eller om dit kørselsbehov mere 
hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved 
andre ordninger, herunder ordninger 
om individuel handicapkørsel.

AF MIA IBÆK TOUBORG, SOCIALRÅDGIVER
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Socialrådgiver 
Mia Ibæk Touborg

Tirsdag kl. 15-18, 
onsdag kl. 9-13 (rådgivning til pårørende) 
og fredag kl. 9-12 
på telefon 38 14 88 98
(Ferie i uge 28, 29, 30 og 31)

Psykolog 
Klaus Christensen 

Tirsdag kl. 9-12 (rådgivning til pårørende)
tirsdag kl. 15-18 og 
torsdag kl. 9-12 
på telefon 38 88 45 95 
(Ferie i uge 29, 30, 31, 32)

Kontakt til 
rådgiver-teamet
En ny sag startes altid ved en 
telefonhenvendelse. Du kan 
kontakte CP Danmarks 
rådgivningsteam på følgende 
numre og træffedage:

Bisidderkoordinator
Mie Juul Pedersen
Tirsdag kl. 10-13
Fredag kl. 10-13 
på telefon 38 38 03 10
Mail: mjp@cpdanmark.dk
(Ferie i uge 28, 29, 30 og 31)

Til alle der på børne- og voksenområ-
det får dækket merudgifter til kørsel er 
der godt nyt. Skatterådet har lavet en 
ny beregning for kørselsgodtgørelse, 
der hæver satsen. Den nye sats er på 
2,17 kr. pr. kilometer gældende fra 1. 
maj 2022.

Bemærk, at beregningen ud over stig-
ningen i brændstof, også er justeret 
for reparation og vedligehold samt 
udgifter for dæk. Den nye sats dækker 
følgende:
Brændstofforbrug: 0,85 kr.
Udgifter til dæk: 0,19 kr.
Udgifter til reparationer/vedligeholdel-
se: 0,88 kr.

Højere sats for 
kørselsgodtgørelse 
dækket som merudgift

Skønsmæssig værdigtab på 0,25 kr.
Tilsammen giver det 2,17 kr. pr. kørt 
kilometer. 

For både børne- og voksenområdet 
gælder, at reguleringen først skal 
foretages ved næste opfølgning, men 
ydes med tilbagevirkende kraft fra 
den 1. maj 2022. Du kan læse mere 
om reguleringen og ordningen på 
www.retsiformation.dk

Hvis der er spørgsmål til ovenstå-
ende er alle meget velkommen til 
at kontakte socialrådgiver Mia Ibæk 
Touborg i hendes rådgivningstid, som 
du finder her på siden. 

Kørekort til person der 
godkendes som chauffør for 
en person under 18 år
Kommunen kan yde tilskud til 
køreundervisning til en person, der 
godkendes som chauffør for en 
person under 18 år, der opfylder 
betingelserne for støtte til køb af bil. 
Tilskuddet ydes til den person, der 
skal varetage den væsentligste del af 
kørslen for barnet/den unge, og kan 
ydes, selv om en anden person i hus-
standen har kørekort. Det vil typisk 
dreje sig om forældre eller plejefor-
ældre til børn under 18 år.

Der ydes kun tilskud til køreunder-
visning til én person ved bevilling af 
støtte til køb af bil. Opstår der senere 
ændringer i barnets familiemæs-
sige forhold, der medfører behov 
for kørekort til en anden af barnets 
pårørende, kan køreundervisning 
betales.

Ankestyrelsen har i C-45-03 udtalt, at 
det ikke er udelukket at yde tilskud 
til kørekort til en forælder, der har 

samvær med et barn med handicap 
med en hjælpemiddelbil. Forælderen 
varetog et væsentligt kørselsbehov, 
selvom barnets øvrige kørselsbehov 
blev varetaget af den forælder, som 
barnet boede hos. Ankestyrelsen 
fandt, at kørselsbehovet ved sam-
vær bedst og mest hensigtsmæssigt 
kunne dækkes ved kørsel i den bil, 
som barnet havde støtte til efter 
serviceloven og bevilligede kørekort 
til samværsforælderen.

Der er ikke hjemmel til at yde tilskud 
til kørekort til personer, der fungerer 
som chauffør for personer over 18 
år.

Kørekort til unge mellem 
15 og 18 år
Unge mellem 15 og 18 år har mu-
lighed for at få kørekort til ”lang-
somtkørende invalidekøretøj” efter 
færdselslovens § 57. De almindelige 
betingelser for at opnå støtte til bil 
skal være opfyldt, og førlighedsbe-
tingelserne for at erhverve kørekort 
skal ligeledes være opfyldt.
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Da landsformanden for nylig, over for hovedbestyrelsen, 
aflagde beretning om CP Danmarks virke i den forløbne 
periode udtrykte hun stor glæde over, at det var lykke-
des for hende at komme rundt til flere kredses general-
forsamlinger – også selv om der var enkelte benspænd 
undervejs. 

- Det har været en rigtig god oplevelse med masser af 
engagement og dedikerede mennesker, som bruger afte-
ner, weekender og en stor del af deres fritid på at skabe 
bedre rammer for mennesker med cerebral parese og 
deres pårørende. 

- På trods af corona, rekrutteringsproblemer og praktiske 

En beretning om et godt år 
– trods alt!
Selv om der er grund til glæde og optimisme, så må vi ikke tabe udfordringerne af syne, 
understreger landsformand Pia Allerslev.

udfordringer har CP Danmark helt åbenlyst et levende 
lokalt niveau. Der har været utallige initiativer og arrange-
menter – fysiske såvel som digitale – og vi kan med stor 
glæde konstatere, at det er lykkedes at vælge funktions-
dygtige bestyrelser i alle kredse, fremhævede Pia Allers- 
lev. 

Hun var derfor rigtig glad for, at det helt ekstraordinært 
var muligt at påskønne den enorme indsats, der leveres 
ude i kredsene med et ’Tak for indsatsen-arrangement’ 
den 11. juni for alle foreningens kredsbestyrelser og 
suppleanter med ledsager. Det har været muligt takket 
være en bevilling fra Folketinget til støtte af oplevelsesin-
dustrien.

AF FRANDS HAVALESCHKA 

Der var godt humør og fin stemning da landsformand Pia Allerslev ringede mødet ind.
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Stadig interne udfordringer
- Selv om der er grund til glæde og optimisme, så må vi 
ikke tabe udfordringerne af syne. Der er stadig en del 
kredse, som har det svært med begrænset aktivitets-
niveau. Derfor skal vi fortsætte og udbygge bestræbel-
serne på at udvikle samarbejdet på tværs af kredsene, 
og blive dygtigere til at hjælpe hinanden, deltage i 
hinandens arrangementer, lære af hinanden og bruge 
ressourcerne så klogt som muligt, understregede Pia 
Allerslev.

Af den grund var landsformanden særlig glad for, at 
Elsass Fonden har imødekommet en ansøgning, som 
gør det muligt at ansætte en frivillighedskoordinator i CP 
Danmark fra august og 2 år frem. Det vil give en hjæl-
pende hånd til det frivillige arbejde i kredsene, styrke 
foreningens øvrige frivillighedsaktiviteter og skabe nye 
initiativer, der kan inddrage flere frivillige. Det er der 
brug for.

Ud over et stærkt og stigende fokus på frivillighed og 
medlemshvervning håber Pia Allerslev at alle forhåbent-
lig vil opleve et stigende fokus på de pårørende: 

- Vi har, som tidligere annonceret, også modtaget 2,5 
mio. over de næste 3 år, til en betydelig opgradering af 
vores tilbud til pårørende. Det vil betyde mere rådgiv-
ning, længere og tættere rådgivningsforløb, nyt informa-
tionsmateriale på både lyd og video samt flere kurser og 
webinarer – og ikke mindst udrulning af vores besøgsak-
tiviteter på landets børneambulatorier.

Pia Allerslev fremhævede vigtigheden i, at foreningen 
centralt opruster i forhold til at rekruttere nye medlem-
mer og professionaliserer medlemskommunikationen, 
så nye medlemmer har en landingsbane at boltre sig på. 

De fleste medlemmer efterspørger ikke bare interesse-
varetagelse, information, rådgivning og kursusaktiviteter 
fra hovedforeningen, men også et tættere lokalt fælles-
skab, hvor man både kan engagere sig lokalpolitisk og 
mødes til hyggelige sociale arrangementer, hvor man 
kan være sammen om CP. Derfor er et udviklingsarbej-
de omkring rekruttering af nye medlemmer stille og 
roligt sat i gang i samarbejde med konsulentbureauet 
Roxy, der til efteråret hjælper os med at komme ud over 
rampen.

Handicappolitisk dagsorden
På den handicappolitiske dagsorden har den seneste tid 
været domineret af to store dagsordener. Evalueringen 
af det specialiserede socialområde og ulighed i sundhed. 
To alvorlige emner, som foreningen også fremover kom-
mer til at beskæftige sig med.

Som alle sikkert har bemærket, har der været stort fokus 
på kvinder med funktionsnedsættelsers deltagelse i 
screeningsprogrammet til forebyggelse af brystkræft. 

- Det er en opmærksomhed ikke mindst vi i CP Danmark 

har været drivende i forhold til. Vi har presset på for at 
få det undersøgt og vi har skaffet en stor del af finansie-
ringen, derfor indgår kvinder med CP som en helt central 
og særskilt målgruppe i den analyse Statens Institut for 
Folkesundhed (SIF) har offentliggjort, fremhævede lands-
formanden.

- Resultaterne er desværre lige så nedslående, som vi 
havde frygtet. Kvinder med CP deltager markant mindre i 
screeningsundersøgelserne. Det gælder generelt – og del-
tagelsen falder katastrofalt med graden af handicap. 

- Vi har fået en del medieopmærksomhed omkring under-
søgelsen – og det er rigtig godt. Men vi har også brug for, at 
der tages politiske initiativer, understregede Pia Allerslev.

Tidligere landsformand Lone Møller blev hyldet. Der var 
rosende ord og blomster fra CP Danmarks landsformand, Pia 
Allerslev, da hun på foreningens vegne hyldede Lone Møller for 
hendes indsats som landsformand gennem 10 år. Selv om det 
snart er to år siden, at Pia Allerslev overtog posten, har det på 
grund af corona og mødeaflysninger ikke tidligere været muligt at 
give Lone Møller den hyldest hun fortjener. Derfor var HB-mødet 
i april en kærkommen lejlighed til at rette en varm og fortjent tak 
for de mange års indsats. Noget som de 30 mødedeltagere og 
hjælpere fulgte på vej med store klapsalver.

Du kan læse hele den fyldige beretning på foreningens 
hjemmeside: cpdanmark.dk/beretning

Genvalg
På HB-mødet var Jørgen Knudsen og Jacob Nossell på 
valg til forretningsudvalget mens Lone Møller og Henrik 
Hansen var på valg til hovedbestyrelsen. Alle fire blev 
genvalgt for to år til de respektive poster.

Læs hele beretningen

▶▶
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- Da problemstillingen, ifølge SIF’s analyse, ikke 
blot er isoleret til kvinder med CP, men et generelt 
problem for en række kvinder med forskellige funk-
tionsnedsættelser, så arbejder vi sammen med DH, 
Det Centrale Handicapråd, Kræftens Bekæmpelse, 
LEV og Sind på et fælles politisk initiativ og et møde 
med sundhedsminister Magnus Heunicke.

Hård kritik fra Rigsrevisionen
Også evalueringen af det specialiserede social-
område fik et par kritiske ord med på vejen, da 
både social- og finansministeren har gjort alt for at 
afdæmpe forventningerne. 

Krigen i Ukraine, den ændrede sikkerhedssituati-
on og beslutningen om at opruste betydeligt, har 
beslaglagt en meget stor del af det forventede 
økonomiske råderum mange år frem. Men heldig-
vis kom Rigsrevisionen og Statsrevisorerne områ-
det til undsætning da de udsendte en stærkt kritisk 
rapport, som leverer en usædvanlig hård kritik af 
kommunernes forvaltning af handicapområdet og 
Socialministeriets evne og vilje til at følge op på 
kommunerne.

Landsformanden håber derfor, at Statsrevisorer-
nes kritik er det, der for alvor får regeringen til at 
genoverveje sit ambitionsniveau for den kommen-
de reform.

Glæde over regnskabet
Til gengæld kunne landsformanden glæde sig over 
at regnskabet viser, at CP Danmark har fået en 
stærkt forbedret økonomi, der på bundlinjen viser 
et overskud. Det skyldes en god blanding af større 
indtægter og færre udgifter. Dog er den ordinære 
drift stadig i minus, men efter tilgang af finansie-
ringsindtægterne er overskuddet på 158.000 kr. 
Dertil kommer flere store arvebeløb, som CP Dan-
mark er meget taknemmelige for, der på bundlin-
jen giver et flot resultat for 2021. 

INDTÆGTER (hele kroner)  2020 2021

1. Medlemskontingenter og bidrag                                                      
 Medlemskontingent ex. støttemedl. 977.405 1.000.750
 Støttemedlemmer og bidragsydere 338.928 322.875
 Øvrige bidrag 417.597 181
 I alt  1.733.930 1.323.806 

2.  Offentlige tilskud
 Kursus fra Socialministeriet 13.978 81.353
 Tips- og lotto midler 1.687.157 1.746.732
 Øvrige (inkl. momsrefusion)  256.630 230.248
 I alt  1.957.765 2.058.333

3. Aktivitetsindtægter
 Kurser, deltagerbetaling m.v. 6.500 17.300
 Klubber 18.508 8.000
 Sommerhus på Samsø  112.016 119.042
 Øvrige aktivitetsindtægter 1.371.547 1.854.021
 I alt  1.508.571 1.998.363

 Information (annonceindtægter m.v.) 120.560 120.000
 Lejeindtægter udlejningsejend. 3.618.396 4.157.063
 Øvrige ordinære indtægter          0 24.313

 Indtægter i alt:  8.939.222 9.681.878

CP DANMARK NØGLETAL 2020-2021

OMKOSTNINGER (hele kroner)  2020 2021

4. Aktivitetsomkostninger
 Kurser 512.910 504.810
 Klubber 71.114 7.249
 CP Ung 24.718 14.062
 Sommerhus på Samsø     123.975 156.839
 Rådgivning 1.073.322 1.006.340
 Øvrige aktivitetsomkostninger 
 inkl. særlige formål 1.407.654 1.865.907
 I alt 3.213.693 3.555.207

 Kredse    497.489 339.490
 Information 1.660.136 1.573.313
 HB, FU, formand, landsmøde mv. 
 (landsmøde i lige år)    213.961 220.846
 Administrationsomkostninger 2.945.732 2.621.906
 Udlejningsejendomme inkl. 
 renter & afskrivning 2.462.213 2.399.704
 Ejendomsomkostninger 
 (husleje m.v.)    927.825 945.108
 Øvrige omkostninger               0 0
 
 Omkostninger i alt  11.921.049 11.655.574

 Ordinært resultat før renter - 2.981.828 -1.973.696
 Finansieringsindtægter samt 
 resultatdisponering   2.152.492 2.217.130
 Finansieringsomkostninger        78.388 85.266

 Ordinært resultat - 907.724 158.168
 Arv        56.932 1.824.142

 Samlet resultat - 850.792 1.982.310
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Udredningen om 
særforsorgen tegner et 
dystert billede
Vold, seksuelle overgreb, tvang, eksperimentel behandling og fejlanbringelser var en del af 
dagens orden under særforsorgen. Det er dokumenteret i en ny omfattende rapport med 
titlen: ”Historisk udredning om børn, unge og voksne anbragt i særforsorgens institutioner 
fra 1933-1980”.

”I gymnastiktimerne skulle vi børn løbe rundt, og jeg kan 
huske, at der var en eller to elever, der var stærkt handicap-
pede spastikere, som så også skulle forsøge at løbe. Så fik 
de tæsk på ryggen, ligesom de faldt til jorden. Jeg kom forbi, 
og jeg så det ske, og jeg ville jo gerne hjælpe, men vi skulle 
gå forbi uden at måtte hjælpe dem.” (s.352)

AF MOGENS WIEDERHOLT – FOTOS: DANSK FORSORGSHISTORISK MUSEUM

Dette er blot et af mange udsagn om overgreb, mobning, 
fysisk og psykisk vold, som står at læse i den over 400 sider 
lange og netop offentliggjorte udredning om særforsorgen, 
som Social- og Ældreministeriet har bestilt fra Forsorgsmu-
seet i Svendborg.

Luftfoto af den store institution Andersvænge i Slagelse, der var hjem for mange anbragte med cerebral parese.

▶▶
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Alvorlige svigt
Udredningen er spækket med eksempler på og dokumen-
tation af svigt og umenneskelig behandling i særforsorgen 
– også svigt, som blev påtalt og kritiseret i den offentlige 
debat i den samtid, rapporten handler om. Derfor hedder 
det også konkluderende i rapporten:

”Vi har i vores undersøgelse fokuseret på følgende tema-
tikker: brug af vold, seksuelle overgreb, erkendte fejlan-
bringelser, sterilisationspolitikkens praksis, brug af tvang 
i forsorgsudøvelsen samt hverdagslivet for de anbragte. 
(…) Vi har i det gennemgåede materiale og i de indsamle-
de beretninger fundet en række eksempler på overgreb 
og svigt”. (s.369) […] ”Der er sager, som blev anset som 
problematiske i samtiden (både i forhold til regler og etik), 
og der er yderligere sager, som set fra nutidens normer er 
problematiske”. (s.374)

Rapporten konstaterer, at der i adskillige tilfælde kan doku-
menteres voldsomme krænkelser af den enkelte i forbin-
delse med forsorgsudøvelsen. Men rapporten konstaterer 
også, at der er dokumentation for, at en del af de personer, 

som har været anbragt under særforsorgen, må leve med 
livslange eftervirkninger og senfølger af de overgreb, de 
blev udsat for, mens de var anbragt i særforsorgen:

”En stor del af de tidligere anbragte, som har berettet 
deres historie for os, vurderer således, at anbringelsen i 
særforsorgen har haft negative konsekvenser for deres 
liv både under og efter anbringelsen i form af rodløshed, 
mindreværdsfølelse, problemer med at indgå i sociale og 
familiemæssige relationer, stigmatisering, angst – og for 
anbragte, der var blevet steriliserede, en manglende mulig-
hed for at få børn.” (s.372)

Operative indgreb og eksperimentel behandling 
Foruden de svigt og overgreb, som er beskrevet bredt for 
hele særforsorgsområdet, så beskriver rapporten også 
en række problemstillinger, som i særlig grad knytter sig 
til spastikere og vanføreforsorgen, som var den gren af 
særforsorgen, hvor mennesker med cerebral parese var 
anbragt. Det drejer sig bl.a. om kirurgiske indgreb, operati-
oner og behandlinger af mere eller mindre eksperimentel 
karakter, som en del af de anbragte i vanføreforsorgen 
blev udsat for. En anbragt på Geelsgård fortæller sådan 
her:

”Det var som om, vi ikke ejede vores egen krop. Vores 
kroppe var i stedet reduceret til et aktieselskab, som fag-
folk med ambitioner af forskellig slags havde en aktie i. Jeg 
fik yderligere indtryk af, at der gik mode i nogle bestemte 
operationer. I en periode lå mange elever på en båre, fordi 
de var blevet opereret i hofterne. I en anden periode var 
det in at afstive diverse led i benene, som så blev afløst af 
operationer, hvor kirurgerne brækkede underbenene og 
drejede dem, så de kunne vokse sammen på en ny måde”. 
(s.259)

Fejlanbringelser
Et helt særligt kapitel, i både rapporten og særforsorgens 
historie, handler om fejlanbringelser – fejlanbringelser 
forstået som personer, der uden at tilhøre målgruppen, 
blev anbragt under særforsorgen – og i særdeleshed 
under åndssvageforsorgen. Det skyldes ikke mindst den 
udstrakte og ukritiske brug af intelligentest som visitations-
grundlag. Det betød bl.a., at en betydelig gruppe personer, 
primært børn med cerebral parese, fejlagtigt blev diagno-
sticeret som åndssvage og anbragt under åndssvagefor-
sorgen.

Intelligentest og IK-score er helt generelt et omdiskuteret 
instrument til vurdering af en persons kognitive funktions-

Skiltningen (Ingen adgang for 
uvedkommende) levnede ingen 
tvivl om datidens regler.
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Arbejdet med udredningen fandt sted i perioden fra 
januar 2020 til februar 2022. Det er udført af Dan-
marks Forsorgsmuseum i Svendborg og finansieret 
af Social- og Ældreministeriet. Arbejdet har været le-
det af Klaus Petersen, der er professor ved Syddansk 
Universitet og Sarah Smed, der er leder af Danmarks 
Forsorgsmuseum. Sammen med Mette Seidelin, se-
niorforsker og arkivar ved Rigsarkivet, Poul Duedahl, 
professor ved Aalborg Universitet samt Annemarie 
Borregaard, der er forsker ved forsorgsmuseet, har 
de desuden forestået selve undersøgelsesarbejdet. 
Derudover har en række andre fagpersoner væ-
ret involveret i arbejdet, der blev igangsat efter et 
dialogmøde, hvor en række interesseorganisationer 
deltog, bl.a. CP Danmark. 

En særlig udfordring har været sprogbrugen. Her har 
arbejdsgruppen valgt at bruge datidens begreber og 
kategoriseringer, fordi det er den mest rigtige måde 
at beskrive fortiden på og en vigtig del af historien. 

Bogen er udgivet af Danmarks Forsorgsmuseum 
(der er en del af Svendborg Museum) i 2022 med 
ISBN: 978-87-87769-97-6. Et begrænset oplag kan 
købes i Svendborg Museum for 200 kr. Ud over bo-
gen er der i forbindelse med arbejdet også produce-
ret film og undervisningsmateriale målrettet social-
rådgiver-, pædagog- og SOSU-uddannelserne.

Om rapporten og udredningen

niveau – og IK-test er i særdeleshed et stærkt omdiskuteret 
og ofte helt ubrugeligt værktøj, når det gælder vurderingen 
af mennesker med CP’s kognitive funktionsniveau. 

Fejlvisitation af ”spastikere” til åndssvageforsorgen var 
åbenlyst et omfattende og udbredt problem, som rappor-
ten folder ud. I en central passage hedder det bl.a.: 

Professor Preben Plum havde fra starten af 1950’erne med 
sine undersøgelser peget på, at det var problematisk med 
de ca. 300 spastiske børn, som han mente befandt sig 
under åndssvageforsorgen: ”At være spastiker var næsten 
per definition lig med at være åndssvag”, som en tidligere 
anbragt forklarer. ”Havde man tillige et dårligt eller slet intet 
talesprog, var man helt yt.”  

Der var eksempler på, at anbragte spastikere tilsynela-
dende forbedrede deres intellekt i betydelig grad gennem 
træning af deres talehandicap. En anbragt spastiker var på 
den måde gået fra en IK-testscore på 52 til en på 90, og en 
anden havde bevæget sig fra 55 til 80. (s.301)

Citatet – og henvisningen til de forbedrede IK-test – viser, 
hvor tvivlsomme og tilfældige IK-test er. Men ikke desto 
mindre blev IK-test i vid udstrækning anvendt som visitati-
onsgrundlag i særforsorgen.

Netop det store antal børn, unge og voksne med cerebral 
parese, som blev defineret som åndssvage og anbragt 
under åndssvageforsorgen, var - tilbage i 1950 - en helt 
afgørende faktor for etableringen af Foreningen for spastisk 
lammede børn, det der i dag er CP Danmark. 

Forståelsen for at man ikke er åndssvag, fordi man er 
spastiker, og afkoblingen af sammenkædningen mellem 
spastiker og åndssvag, var den helt centrale mærkesag i de 
første mange år af foreningens levetid.

Efterspil på rapporten
Rapporten ligger nu hos social- og ældreminister Astrid 
Krag, som har bestilt udredningen - og det er også Astrid 
Krag, der kommer til at tage stilling til, hvilke konsekvenser 
udredningen skal have. 

I de kommende måneder vil der komme en debat om, 
hvorvidt udredningen skal føre til en officiel undskyldning 
og en evt. kompensation til de, der har være udsat for svigt 
og overgreb i særforsorgen. Læs CP Danmarks politiske 
reaktion på udredningen i Pia Allerslevs leder. 
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Tilgængelige ferieophold 
med rabat

God sommer til alleAlle fik gavekort til 
gode oplevelser

Svar på legatansøgninger

Er du medlem af CP Danmark, kan du få rabat på op-
hold på tre af landets mest tilgængelige feriecentre. 
Det drejer sig om Musholm Ferie, Sport & Konference i 
Korsør, Dronningens Ferieby ved Grenå og Feriecenter 
Slettestrand i Nordjylland. Se hvad de tre store feriecentre 
tilbyder af gode faciliteter og priser på foreningens hjem-
meside: cpdanmark.dk/medlemstilbud

Trods lidt udfordringer i starten af året kan alle forhå-
bentlig se lysere på tiden der kommer. Mange gode 
aktiviteter venter, såvel lokalt som centralt, derfor kan 
sekretariatet – med ro i sindet – ønske alle medlemmer 
og samarbejdspartnere en rigtig god sommer.

Der var gavekort på 500 kr. til alle, der søgte – og det 
var der 280, der gjorde – da CP Danmark i maj uddelte 
en ny pulje med gavekort til gode oplevelser. Pengene 
til puljen var sponseret af den danske stat for at sikre 
mennesker med cerebral parese og deres pårørende 
en god oplevelse – og oplevelsesindustrien en fortsat 
kærkommen håndsrækning. Alle, der søgte, har nu 
fået deres gavekort. De mest populære attraktioner 
var Tivoli, Randers Regnskov og Legoland.  

CP Danmark uddeler hvert andet år, i de lige år, en min-
dre portion legater på 2.-3.000 kr. til mennesker med 
cerebral parese eller et handicap, der kan sidestilles 
med CP. Legatportionen kan bruges til hjælp til ferier, 
uddannelse, undervisning og behandling. Ved fristens 
udløb i marts var der i alt indsendt 215 ansøgninger. Da 
afkastet på fondsmidlerne i år har været beskedne var 
det desværre kun et meget begrænset antal ansøgnin-
ger, der kunne imødekommes. Alle har fået svar. Næste 
gang CP Danmark uddeler legatportioner er i starten af 
2024.

Sekretariatet holder 
åbent hele sommeren
Som tidligere år holder CP Danmarks sekretariat 
åbent hele sommeren. Dog benytter medarbejder-
ne den erfaringsmæssigt stille periode i skolernes 
sommerferie til at holde ferie på skift. Henvendelser 
til sekretariatet på telefon og mails vil således blive 
betjent hele sommeren. 

NYT FRA SEKRETARIATET

Din familie er vigtigst. Og skal selvfølgelig komme først. Men selv en 
lille gave i dit testamente vil gøre en stor forskel for CP Danmarks 
fremtidige arbejde for mennesker med cerebral parese. 

Det er en god idé at få juridisk bistand til dit testamente. Betænker du 
CP Danmark, betaler vi op til 5.000 kr. for oprettelsen af testamentet 
hos en advokat. Vil du vide mere, så læs om arv og testamente på 
cpdanmark.dk eller ring til os på telefon 38 88 45 75.

CP Danmark er en velgørende forening og er derfor fritaget for 
boafgift. Dermed går alt, hvad du betænker CP Danmark, ubeskåret til 
foreningens arbejde for mennesker med cerebral parese.

En gave i dit testamente
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Interessen for sidste års bootcamp for iværksættere med handicap 
var så stor, at en ny arrangeres igen i år med start 5. oktober.

Fællesskab om iværksætteri åbner nye veje til 
arbejdsmarkedet for personer med handicap.

Ny iværksætter-bootcamp 
vender op og ned på betydningen 
af at have et handicap
Bootcamp sætter fokus på samhørighed hos unge med andre funktionsevner end 
de, der sædvanligvis efterspørges på arbejdsmarkedet. Det giver mod til at gøre 
iværksætter-drømme til virkelighed.

Vi ser tallene igen og igen: Omkring 
49.000 borgere med handicap står på 
spring til at kaste sig ud i nye arbejds-
opgaver og indgå i arbejdsfællesska-
bet - sammen med de i alt 84 procent 
af den øvrige befolkning, der ved den 
seneste opgørelse i 2019 var i job. An-
søgning på ansøgning. Uden resultat.

Med andre ord: Der er et milliardpo-
tentiale for samfundet at hente hvis 
flere borgere med handicap får foden 
indenfor på arbejdsmarkedet. 

Frem til den 15. august 2022 kan unge 
med handicap, der har en iværksætter 
i maven, tilmelde sig årets bootcamp 
for iværksætteri og handicap. På det 
skræddersyede forløb der løber fra 5. 
oktober og 10 uger frem, kan delta-
gerne stifte bekendtskab med alt fra 
produktudvikling, økonomi, støttemu-
ligheder og branding – og ikke mindst 
danne nye netværk på tværs af inte-
resser, baggrunde og kvalifikationer.

- Jeg synes at idéen om at lave en 
iværksætter-bootcamp for unge med 
handicap er nyskabende. Idéen er 
modig og gør op med nogle af de for-
domme som jeg møder andre steder 
bl.a. på arbejdsmarkedet - i forhold 
til, hvad Iværksætter-bootcampen 
arbejder henimod, af kommende mu-
ligheder for mennesker med handi-
cap, siger Cath Borch Jensen, der selv 
har en iværksætter-spirer i maven og 
lever med cerebral parese til hverdag. 

AF MARTIN MERRILD, SOME-REDAKTØR I NOSSELL & CO.

Desværre er hendes iværksætter- 
drømme hidtil blevet mødt af juri-
diske benspænd på grund af den 
fleksjob-ordning, der giver hende sik-
kerheden og modet til at tage skridtet 
videre.

Cath var en af de 10 deltagere på den 
første Iværksætter-bootcamp sidste 
efterår. Oplægsholderne er mange, 
når succesen gentages til efteråret – 
og tæller bl.a. Kasper Nizam, konsu-
lent i Implement Consulting Group, 
Annissa Gaceb, Founder af Money 
Talks, og Thomas Stokholm, kreativ 
chef hos Evil Pony.

Bootcamp skal give blod 
på tanden 
Det er en kendt sag, at det at indgå i 
fællesskabet både blandt kollegerne 

på arbejdspladsen og i det hele taget 
at deltage på arbejdsmarkedet, er 
med til at styrke den enkeltes trivsel 
og selvstændighed. Et vigtigt element 
i trivslen er oplevelsen af at kunne 
honorere de krav, der stilles omkring 
de konkrete arbejdsopgaver – og 
samtidig have indflydelse på, hvordan 
opgaverne løses. 

Det var med dette in mente at idéen 
sidste år opstod hos de to iværksæt-
tere Jacob Nossell og Signe Hartvig 
Daugaard. Jacob Nossell er handicap-
konsulent og grundlægger af Nossell 
& Co, der bygger bro mellem sam-
fund og handicap – og Signe Hartvig 
Daugaard er stifter af Great Minority, 
der arbejder for en bedre og bredere 
medierepræsentation af personer 
med minoritetsbaggrund.

(Fortsættes side 37)
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- Fra sidste års bootcamp ved vi, at de 
unge besidder et stort potentiale og 
en stærk motivation til at skabe deres 
eget. Vores fornemmeste opgave er 
derfor at skabe de rette rammer, så 
de unge kan komme ud over rampen 
med deres forretningsidéer, siger 
Signe Hartvig Daugaard.

Et af formålene med bootcampen er, 
at deltagerne oplever fordelene ved 
at kunne tage kontrollen over deres 
eget arbejdsliv tilbage - og selv tilret-
telægge deres hverdag. Det medfører 
nemlig en række fordele, ikke mindst 
når man har en dagligdag, hvor 
eksempelvis handicaphjælpere skal 
medtænkes i ligningen.

Signe Hartvig Daugaard mener, at 
vi også fra politisk side skal være 
bedre til at skabe nogle mere fleksi-
ble rammer for unge med handicap, 
der gerne vil gå iværksætter-vejen. 
Og det er noget af det, bootcampen 
skal være med til at sætte fokus på, 
fortæller hun:

- Vi kan se, at arbejdsmarkedet bliver 
mere og mere fleksibelt. Det skaber 
i stigende grad muligheder for unge 
iværksættere med handicap. F.eks. 
har de mange digitale løsninger vist, 
at man sagtens kan drive virksom-
hed hjemmefra, hvilket kan være en 
hjælp for mange unge med handicap. 
Vi ønsker, at de unge i højere grad 
kan udnytte de nye muligheder til at 
udvikle deres egne unikke potentialer 
i et miljø, der ikke forhindrer dem. 

Konceptet videreudvikles 
Vejen ind på arbejdsmarkedet kan 
være lang og snørklet – ikke mindst 
når et handicap kræver fokus og krea-

tive løsninger. Cath Borch Jensen har 
brugt mange år af sit liv på at finde sin 
egen niche på arbejdsmarkedet, og 
har blandt andet beskæftiget sig med 
formidling, behandling og performan-
ce i forskellige sammenhænge.

- Jeg kan i høj grad anbefale bootcam-
pen til andre. Det som både var fedt 
og udfordrende, var, at deltagerene 
var mange forskellige steder i deres 
proces i forhold til overvejelserne 
omkring produkt og udformning af 
virksomhed. Nogle var bare med for 
at snuse til iværksætteri. Det var inspi-
rerende og udfordrende på samme 
tid, fremhæver Cath Borch Jensen.

På bootcampen er rammerne ideelle 
for deltagerne til sammen at blive 
klogere på, hvad livet som iværksæt-
ter indebærer, ligesom de får sparring 
omkring koncept- og idéudvikling. 
Formålet er, at den enkelte får indblik 
i mulighederne for at gå iværksæt-
ter-vejen. 

Det er en vej, der for mange viser 
sig at være perfekt at gå, netop fordi 
den åbner mulighed for at gøre brug 
af lige præcis de unikke evner og 
erfaringer, der er forbundet med et 
liv med f.eks. et handicap. Ifølge Jacob 
Nossell, den anden del af makkerpar-
ret og medstifter af initiativet, giver 
livet med handicap en række gode 
forudsætninger for netop at opdyrke 
sit unikke talent: 

Mange vil mene, at det er ekstra flot, 
at vi lever af at lave kommunikation, 
da Signe har et hørehandicap (CI) – og 
jeg har et udtalehandicap (CP). Men 
man kan også vende det rundt ved at 
sige, at vi netop kan lave kommunika-
tion, fordi vi har nogle unikke per-
spektiver i kraft af vores handicap.
Det er erfaringer som de her beskrev-
ne, der nu tages videre og anvendes 
i en forankring af konceptet, når 
bootcampen gentages til efteråret. 

Vejen ind på arbejds-
markedet kan være 
lang og snørklet – 
ikke mindst når et 
handicap kræver fokus 
og kreative løsninger.

“

Cath Borch Jensen, der deltog 
sidste år, kan varmt anbefale 

bootcampen. Det var både in-
spirerende og udfordrende på 

samme tid, fremhæver hun.

Kort om bootcampen
Projektet, der er støttet af Tuborg-
Fondet, er skabt af Great Minority i 
samarbejde med Nossell & Co. og 
Dansk Handicap Forbund. Bootcampen 
er et 10-ugers kursusforløb for unge 
med handicap i alderen 18-30 år, hvor 
deltagerne lærer alt, hvad man har 
brug for at vide til at starte en virksom-
hed. Personer i alderen +30 kan godt 
ansøge, hvorefter eventuel optagelse 
på kurset beror på en individuel vurde-
ring. Tilmeldingen til bootcampen 2022 
er åben frem til den 15. august. Læs 
mere om bootcamp og tilmelding på: 
www.ivbootcamp.dk
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Selvom vi har været medlemmer af CP Danmark, siden 
Frederik på nu 17 år kom til verden, har vi aldrig rigtig 
benyttet os af foreningens tilbud og mest bare holdt os til 
at læse bladet og se, hvad andre havde lavet. 

Men en bowlingtur i kreds Østjylland ledte til en advents-
fest og så altså videre til weekendturen på Feriecenter 
Slettestrand. 

Fuldt program
Frederik og jeg ankom til Feriecenter Slettestrand fulde af 
forventninger – uden at vide, hvad vi skulle forvente – fre-
dag aften og blev straks budt velkommen af en masse nye 
ansigter og blev præsenteret for weekendens program. 
Vi skulle nå at udforske området lidt, spise en masse mål-
tider, på hestevognstur, bage pandekager over bål, køre 
på mountainbike, i svømmehallen, have saunagus, være til 
discofest med DJ T-Mouse og så hygge med andre unge og 
deres ’hang arounds’. 

Afslapning for nybegyndere

AF  STINA CHRISTIANSEN

For den utrænede nybegynder 
kan Østjyllandskredsens Slap 
af weekend på Feriecenter 
Slettestrand være en lidt 
stressende affære - men på en 
utrolig hyggelig måde. 

Vi blev enige om, at vækkeuret skulle stilles tidligt næste 
dag, hvis vi ikke skulle gå glip af noget. 

Nåede næsten det hele
Lørdag startede med en formentlig klassisk nybegynder-
fejl. Vi kom til at hænge for længe ved morgenmaden, 
fordi det var så hyggeligt, og der simpelthen var så meget 
lækker mad på buffeten. 

Så da det gik op for os, at vi havde hygget os for meget 
og for længe, måtte vi spurte lidt for at nå at klemme en 
mountainbike-tur ind med Kreds Østjyllands kasserer, Kim 
Winckler Pedersen, der i tidernes morgen var blandt initia-
tivtagerne til den årlige tur til Slettestrand. Frederik valgte 
dog et ’andet gear’ og slog mave imens. 

Men over stok og sten førte Kim an i det smukke område 
omkring Slettestrand. Desværre var jeg så fokuseret på at 
holde snuden og hjulet i sporet, at jeg knap fik kigget til 

CP Danmark Østjylland var blandt de første, der i starten af 00’erne 
fik øjnene op for Feriecenter Slettestrands herligheder, og hvad 
stedet kan for fællesskabet. I weekenden 7.-8. maj gæstede de 
feriecentret for 20. gang.

Caroline fandt 
en stille og rolig 
følgesvend.

De unge hyggede 
sig gevaldigt til 
festen. 

DJ T-Mouse fyrede op under gæsterne med god 
musik til ud på de små timer.
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siderne og så mere end en meter frem – men flot var det. 
Tilbage fra 11 km i højt tempo gik det fra jernhest til heste- 
vognstur i et noget lavere gear med lokalguide og små  
hyggelige historier om området. 

Fejl nummer to
Efter det var der jo gået omkring to timer siden morgenma-
den, så heldigvis var der kage og kaffe, da vi kom tilbage, så 
vi kunne fylde depoterne igen – inden vi lige om lidt skulle 
til frokost. 

Efter frokost begik vi fejl nummer to – en fejl som vi 
formentlig aldrig vil begå igen! Vi slappede lige af en halv 
times tid for at samle kræfter til at komme i svømmehallen. 
Men det kostede en pandekage, som vi så desværre ikke 
nåede at bage. Men vi hørte fra andre, at de hjemmebagte 
pandekager over bål smagte skønt. 

Flydende afslapning
Svømmehallen missede vi til gengæld ikke, og det var vir-
kelig heldigt. For med al den stress vi havde haft indtil nu, 
trængte vi virkelig til at ligge og flyde rundt i det dejlige 32 
grader varme vand, inden vi kunne sætte os ind i saunaen 
til Kims saunagus.

Det var en populær aktivitet, og der var fyldt godt op på 
alle bænkerækker. Alle pustede og stønnede, mens Kim 
og Nikolai Vittrup svingede håndklæderne, så de forskel-
lige dufte hældt på de varme sten ramte vores kroppe og 
næser. Der blev hurtigt kø ved den iskolde bruser efter et 
par minutter. 

Uno og terrassehygge
Det uofficielle Uno-mesterskab ved Slettestrand 2022 hav-
de været i gang siden fredag aften afbrudt af sovepauser, 
spisning og alle de andre aktiviteter. Men lørdag eftermid-
dag fandt de unge mennesker kortene frem igen, og de om-
kringsiddende tilskuere kunne høre de spændende kampe 
bølge frem og tilbage med sætninger som ”4 kort til dig”, 
”Nej, 8 til dig”, ”Jeg vender” og andre vilde højdepunkter. 

Hvem der blev weekendens egentlige vinder, står desværre 
stadig hen i det uvisse – muligvis afgøres det først samme 
sted i maj 2023.

Og endelig var det blevet tid til det, som vi som de uerfarne, 
fornemmede var weekendens højdepunkt – festen. 

Endnu et lækkert måltid blev serveret, der blev snakket, grint 
og hygget, og endelig klokken 21.30 kunne DJ T-Mouse sætte 
den første skive på og med sang efter sang fylde dansegulvet. 
Næsten alle var på gulvet enten på to ben eller et par hjul og 
fik genopfrisket VLTJ, Volvo V18 og fagterne til ”Macarena” og 
”YMCA”. 

Rygterne vil vide, at der blev danset til klokken 01. - hvor de 
flestes batterier var flade. 

Søndag var der morgenmad, pakning, check-ud og afsked 
med alle de nye mennesker, vi havde mødt, og vi kan helt 
ærligt sige, at vi glæder os til næste år.

Kom med
Af en eller anden grund har vi ikke følt, at dette var et tilbud til 
os – eller at vi ville falde ind i flokken. Jeg havde forberedt mig 
på en weekend, hvor vi skulle lave nogle ting for os selv og 
bruge lidt tid i lejligheden – ikke på at der stod et varmt fælles-
skab, som var så gode til at byde os velkommen og indenfor.

Turen var et netværksmøde, et fællesskab hvor man så let 
fandt ligesindede og forståelse og hvor der blev udvekslet tips 
og erfaringer. 

For teenageren er behovet for at være sammen med andre 
med samme handicap blevet tydeligere på det seneste, og 
weekenden viste hvor godt det er at være sammen med an-
dre i samme båd. 

Så savner I et netværk, kan jeg kun anbefale at komme ind i 
dette hjertevarme fællesskab, hvor der tydeligvis er plads til 
flere.

En tur langs Vesterhavet giver altid friske kinder.

Dejligt med en god 
snak i solsiden.
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MEDLEM AF

Hos PH-EL & Sikring
er vi eksperter indenfor boligrenovering

Vi har stor erfaring med håndtering af ældre installation-
er, som ønskes renoveret. Vi tager os tiden til at tænke 
renoveringen igennem med dig, før vi udfører opgaven, 
hvilket sikrer dig det bedst mulige resultat!

Skal du renovere? Har du gjort dig tanker om:

Rådfør dig med os, inden du renoverer
Vi giver et godt og uforpligtende tilbud på opgaven.
– Ring på tlf. 39 16 31 31 og hør nærmere.

Assensvej 5 • 9220 Aalborg Ø
Tlf.  98 13 88 88 • www.uggerly.dk

Professionel Automation Indenfor:
SPILDEVAND
VANDFORSYNING

INDUSTRIEL VENTILATION
KEDEL- OG FJERNVARME

Tlf. 77 34 15 55 
Knøsgaardsvej 99A | 9490 Aabybro

www.eltechno.dk | mail@eltechno.dk

Morten Krogsgaard Nielsen | Autoriseret Elinstallatør & Stærkstørmstekniker

STYRING – REGULERING AF VAND OG LUFT

Stenstrupvej 37 . 4573 Højby
Tlf. 23 72 44 49 . www.toftegaard-aps.dk

Hos Toftegaard Byg har vi fokus på kvalitet og pris. Der er ingen opgaver, der er
hverken for små eller for store, da vi udfører opgaver for både private og erhverv.

Vi tilbyder opgaver inden for: tagarbejde, vinduer og døre,
tømrer- og snedkerarbejde & hovedentreprise.

SOT HVILEORTOSE
til hænder, som har behov for 
støtte af en ortose i hvile eller til 
udspænding for at bibeholde eller 
øge håndens bevægelighed.

Læs mere om SOT Læs mere om SOT 
på camp.dk.på camp.dk.

Kontakt os på: info@camp.dk

Fabriksvej 78 • 4700 Næstved
M: nsv@naestved.dk

W: www.nsv.dk
T: 5588 2130

Næstved Sociale Virksomhed



NYT FRA CP UNG
AF FREDERIK WALTER OLSEN, FORMAND FOR CP UNG

CP Ung før/nu/i den 
nærmeste fremtid
Udover generalforsamlingen tidligere på året og bestyrelsesmøder, har der været afholdt 
et bowlingarrangement i slutningen af april i Vejle, og konkret planlægges der ølsmagning 
og brætspilscaféer. CP Ung har desuden besluttet at deltage på årets Folkemøde på Born-
holm med de tre bestyrelsesmedlemmer Frederik, Bertram og Fie. Der er ikke planlagt de 
store aktiviteter, men Frederik skal stå croquis-model, som han har gjort det tidligere, og så 
deltager holdet lørdag i en fælles morgenmads-session med foreningen SIND.

Kreative tanker fra CP Ungs 
bestyrelsesmedlemmer
Vi har spurgt medlemmerne i CP Ungs bestyrelse, hvad 
de går og laver og hvordan de vil være med til at forme 
fremtiden for de unge i CP Danmark. Denne gang kan 
du møde: Frederik, Fie, Bertram og Jakob. Udgangs-
punktet er følgende tre spørgsmål: 1) Hvad er din mo-
tivation for at være med i bestyrelsen? 2) Hvad laver 
du til daglig? 3) Hvad er dit skjulte talent?

Frederik: 1) Jeg har efterhånden været i bestyrelsen i 
en del år, og alle årene har jeg haft det samme fokus, 
nemlig at skabe et fristed for unge med CP, hvor vi kan 
tale om det at være ung, lave fede arrangementer og 
en masse andet. Dengang jeg kom ind i bestyrelsen var 
der ikke samme aktiviteter og kendskab til CP UNG som 
i dag, og det er vigtigt for mig også at øge kendskabet til 
CP UNG. 2) Jeg arbejder som jobkonsulent i en kommu-
ne, hvor jeg har med sygemeldte borgere at gøre. I min 
fritid kan jeg godt lide at lave mad, være social og tæve 
mine venner i brætspil. 3) Jeg kan spise en citron uden 
at skære ansigt.

Fie: 1) Som suppleant vil jeg gerne snuse til bestyrelsens 
arbejde. Herved ønsker jeg at blive klogere på, hvorvidt 
jeg vil involvere mig mere i det på længere sigt. 2) Jeg 
er studerende på Roskilde Universitet, hvor at jeg læser 
sundhedsfremme & kommunikation. Når jeg ikke stu-
derer hænger jeg ud med venner samt spiller fodbold. 
3) Jeg kan høre igennem to døre, hvis der åbnes en pose 
slik.

Bertram: 1) Det betyder meget for mig at lave frivilligt 
arbejde i en organisation som CP Ung. Jeg elsker at gøre 
en forskel og kan godt lide at gå i dybden med en opga-
ve. Derfor er det en stor motivation! 2) Jeg er førtidspen-
sionist grundet forskellige ting, og derfor har jeg meget 
tid til min ungdomsklub LEVUK, og til min store passion 

for at producere elektronisk musik. 3) Hmmm, jeg kan 
smage forskel på en dyr og en billig vodka.

Jakob: 1) Jeg vil gerne være med til at skabe et fæl-
lesskab for unge med cerebral parese, og lave fysiske 
arrangementer i Jylland. Jeg interesser mig meget for 
handicappolitik, og at folk med handicaps får den rette 
og nødvendige hjælp af det offentlige - både stat og 
kommune. Jeg er menigt bestyrelsesmedlem og kasse-
rer i CP UNG. 2) Jeg arbejder i en Superbrugs som salgs-
assistent, og ved siden af læser jeg HF enkeltfag. Jeg 
har siden 2016 været frivillig ca. 2 gange om måneden i 
Husrum i Horsens. Det er et samlingssted for unge med 
forskellige udfordringer, der har brug for at udvide de-
res sociale netværk i et trygt miljø. I min fritid holder jeg 
meget af, at være sammen med min familie og venner. 
Jeg kan godt lide at være fysisk aktiv, bl.a. tager jeg på 
fitness center og går ture. 3) Jeg elsker at spise kage.

Fra venstre: Fie, Jakob, 
Frederik, Jonas B, 
Rumle og Nynne. 
Foto: Helle Moos.
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BO
GODT

Brørup
Boligforening

Kirsebærvej 6 • 6650 Brørup • Tlf. 7538 1788
mail@brobol.dk • www.brørup-boligforening.dk

Galten
Hørslevvej 3 • 8464 Galten
Telefon 86 94 36 47
www.galtenfys.dk

Låsby
Niels Bohrs Vej 22 • 8670 Låsby
Telefon: 86 95 19 30
www.laasbyfys.dk

Nordthy Hjemmeservice

Fordi det er svært at nå det 
hele selv, klare vi: 

Rengøring / havearbejde i private hjem

Tlf. 96 18 57 00

Skalhuse 5, 9240 Nibe
+45 42 79 98 82

nsr@nordjyskspecialraadgivning.dk
www.nordjyskspecialraadgivning.dk

@nordjyskspecialraadgivning

Åkirkebyvej 49 , 3700 Rønne

Jens Christian Viborg

Tlf.: +45 70 20 86 81
www.hauschildtmarine.dk

Mail: post@hauschildtmarine.dk



Frame Runners Cup er også for børn: 

Vil du være med?
Kom og vær med til at prøve framerunning og få en god 
oplevelse på stævnets første dag, lyder opfordringen. 

AF FRANDS HAVALESCHKA

Et stævne med traditioner
Det er Parasport Frederiksberg, der står for det efterhån-
den traditionsrige arrangement, der i år afholdes for 26. 
gang. Til stævnet, der finder sted i dagene 10.-17. juli på 
Frederiksberg Stadion, er der stor tilslutning med deltagel-
se af 350 framerunning atleter, trænere og ledere fra 14 
lande.

Ud over de danske udøvere, er der i år deltagere fra 
Australien, Brasilien, Færøerne, Tyskland, Holland, Ungarn, 
Lithavn, Norge, Polen, Skotland, Sverige, Taiwan og USA.

Kl. 10.00:  Velkomst og uddeling af T-shirts
Kl. 10.15:  Prøv en Frame Runner 
 v/Parasport Frederiksbergs 
 børnetrænere
Kl. 11.15:  Børne-race (40, 60 og 100 meter)
Kl. 12.00:  Medaljeoverrækkelse
Kl. 12.30:  Frokost
Kl. 13.00:  Åbningsceremoni/indmarch med 

det danske hold.

Børneprogrammet 
onsdag den 13. juli 

Da Parasport Frederiksberg sidste år kunne fejre 25. års 
jubilæum med deres internationale Frame Runners 
Cup og Camp, var børn og deres forældre aktivt med 
på åbningsdagen. Det blev en fin succes, som nu 
gentages.

Så er du mellem 5 og 12 år, har lyst til at prøve 
en framerunner og løbe om kap med andre 
børn, som heller ikke rigtig har prøvet det før, 
så er det bare med at få din far eller mor til at 
tilmelde dig. Og det bedste ved det hele er, at 
det både er gratis og sjovt, og alle fra hele landet 
er meget velkomne.

Dagen, det handler om, er onsdag den 13. juli, og 
stedet er Frederiksberg Stadion, hvor arrangementet 
starter kl. 10. Tilmeldingen foregår elektronisk.

Børn sætter ekstra kolorit på stævnet
Klubkonsulent Jens Højberg kan se tilbage på et godt 
arrangement sidste år, hvor arrangørerne havde inviteret 
børn og deres forældre til at deltage på cuppens første 
dag, hvilket gjorde åbningen på Frederiksberg Stadion 
ekstra festlig. Det håber han også bliver tilfældet i år, hvor 
programmet køres efter nogenlunde samme recept.

- Det vil sige, at børnedeltagerne først prøver at løbe på en 
framerunner, dernæst har de i al venskabelighed mulighed 
for at løbe race mod og med hinanden, så får alle en me-
dalje og efter frokost er der mulighed for at deltage i den 
store indmarch på stadion, hvor de går forrest sammen 
med den danske fanebærer, fortæller klubkonsulent Jens 
Højberg.

OBS!
Selvom tilmeldingsfristen udløb 
den 20. juni, så er du meget 
velkommen til at kontakte 
klubkonsulent Jens Højberg
for at høre om der fortsat 
er ledige pladser. Han kan
kontaktes på mail: jgh@
parasportfrederiksberg.dk
eller telefon 51 23 64 60.
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CP DANMARK
STORKØBENHAVN  
Formand Mansoor Siddiqi
Mail: msi@parasport.dk

CP DANMARK 
NORDSJÆLLAND
Formand Lisbeth Østergaard
Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

CP DANMARK 
ROSKILDE 
Formand Bente Lis Clausen
Mail: bentelis@tunenet.dk

CP DANMARK 
NORDVESTSJÆLLAND
Formand Solveig Krogh Christiansen
Mail: familien.christiansen@privat.dk

VIL DU MED TIL ELSASS FESTIVAL?
På initiativ af vores unge medlem Tilde 
har vi været hurtige og købt en række 
billetter til kreds 6 (Nordvestsjællands) 
medlemmer til Elsass Festival 2022. 
Den finder sted lørdag den 13. august 
kl. 11-24. Kredsen bidrager økono-
misk, så du får billetten til halv pris. 
Du giver derfor kun 175 kr. pr. billet. 
Prisen dækker indgang og picnickurv 
(ledsager er gratis mod forevisning af 
ledsagerkort).
Tilmelding skal ske senest 25. juni 
2022 til Marianne på mail: 
mariannekristensen039@gmail.com
Vi skal, ved tilmelding, bruge følgende 
oplysninger fra dig: Fulde navn, mail, 
telefonnummer, alder (grundet billet-
kategori) og om du har du ledsager 
med? Desuden skal vi vide hvilken type 
picnickurv samt workshops du kunne 
tænke dig på festivalen, da vi skal re-
gistrere det ved tilmeldingen. Se mere 
på elsassfonden.dk/festival/  

KREDSAKTIVITETERKREDSAKTIVITETER


FRAMERUNNING
Er du interesseret i framerun-
ning, så er der en klub i Hol-
bæk. Ring til Ole på telefon 20 
29 33 73 eller send en mail: 
berggren@outlook.dk og hør 
mere om mulighederne.

DE UNGE MØDES TIL CPizza
CPizza-arrangementet, som er mål-
rettet vores unge medlemmer, har 
været afholdt i to omgange med hyg-
ge, brætspil, pizza, øl, vin og snak. Det 
har været en fin succes og de unge 
efterspurgte flere af samme slags, og 
det får de den 5. juli, 6. september og 
8. november.

HYGGELIG DAG MED FISKENE
Stemningen var god og humøret i 
top da Nordvestsjællands kredsen 
den 8. maj var på tur til Den Blå 
Planet og derefter ude at spise på 
restaurant Flammen. Det blev en 
rigtig hyggelig dag, som en snes 
deltagere var med til at skabe. 
På Den Blå Planet blev vi guidet 
rundt af en virkelig dygtig guide, 
der levende fortalte om alt det vi 
så i de store og små akvarier.

Det er Cecilie, der er initiativ-
tager til CPizza og hun 
glæder sig over den store 
opbakning.
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For at skabe overblik over alle kommende kredsarrangementer 
bringer vi en samlet oversigt. Alle har mulighed for at deltage på 
tværs af kredsgrænserne – hvis der er plads. 

Red.

AKTIVITETSKALENDER

26. JUNI   
GRILL HYGGE
CP Danmark Nordvestsjælland inviterer igen i år til et grill-hygge-arrange-
ment, hvor der er mulighed for at møde andre medlemmer med CP-udfor-
dringer. Vi krydser fingre for godt sommervejr. I skal medbringe det gode 
humør - resten klarer vi.
Tid: Søndag den 26. juni kl. 13-17.
Sted: Hellestrup Byvej 4, Hellestrup, 4300 Holbæk.
Pris: 85 kr. pr. person. Betaling til konto: Nordea Holbæk 1726 – 5115 613 512  
Tilmelding: Er nødvendig på mail: berggren@outlook.dk – senest 19/6  
(er fristen overskredet, så hør om der stadig er en ledig plads).

5. JULI
CPIZZA OG BRÆTSPIL FOR UNGE
CP Danmark Nordvestsjælland inviterer alle unge med CP til en hyggelig 
aften med brætspilshygge, sniksnak og spisning.
Tid: Tirsdag den 5. juli kl. 16 til ca. 20.
Sted: Fjordstjernen, Isefjords Allé 27, 4300 Holbæk.
Pris: Det er gratis at deltage, men det er nødvendigt at tilmelde sig senest 
den 4/7 - men gerne før - pladserne tildeles efter først-til-mølle.
Tilmelding: På mail til: heidicharlottehansen@gmail.com

14. AUGUST
GÅTURE MED CP DANMARK
Vi er en lille fast gruppe af forældre til børn/unge med CP som går ture, og du 
er velkomne til at deltage. Vi medbringer selv kaffe og te.
Tid: Søndag den 14. august kl. 14.00 – en tur på ca. 5 km. til Bøllemosen i 
Jægerborg Hegn.
Mødested: Tørvemosevej, parkeringspladsen.
Kommende ture: Søndag den 25. september kl. 10.00 til Aboretet i Hørsholm 
– individuel længde på ruten. Mødested: Kirkegårdsvej 3a, 2970 Hørsholm. 
Søndag den 9. oktober kl. 10.00 til Damhussøen, 5 km. Mødested: Ved Dam-
hussøen, Hyltebjerg Alle, Ishuset.
Flere oplysninger: Kontakt Connie Petersson, 
mail: phariss@mail.dk - telefon: 60 65 34 26.

GUMMIFRÆSERNE
Kørestolsdanseholdet Gummifræ-
serne træner én lørdag hver måned. 
For at deltage skal kørestolsbrugeren 
benytte manuel kørestol og have en 
fast hjælper som dansepartner. Kø-
restolsdanseren skal desuden være 
medlem af CP Danmark. Sæsonen 
strækker sig frem til september 2022. 
Aktiviteterne foregår på Jyderup 
Skole, A-fløjen, Elmegården 58, 4450 
Jyderup. Vil du vide mere, så kontakt 
danseinstruktør Bente Langkjær på 
mail: bjpost@mail.tele.dk - telefon 59 
29 15 86 / 21 72 80 26 - eller formand 
Bente Lis Clausen, mail: bentelis@
tunenet.dk - telefon 46 13 92 98.

CP DANMARK 
STORSTRØM
Formand Erik Hansen
Mail: erikdh@gmail.com

CP DANMARK 
BORNHOLM
Formand Karen Nisbeth
Mail: karen@nisbeth.dk

FAMILIETUR TIL 
ROVFUGLESHOW
Den 20. august inviterer vi på tur til 
Bornholms Rovfugleshow, der udover 
de spændende opvisninger efterhån-
den har mange spændende dyr, både 
fugle, krybdyr, skildpadder og meget 
andet at kigge på. Prøv selv at kigge 
på deres hjemmeside 
www.bornholmsrovfugleshow.dk. 
Læs mere om arrangementet i 
aktivitetskalenderen. 

SÆT X MENS VI SØGER
Vi har fået en forhåndsaftale med 
den meget anerkendte neuropsyko-
log Louise Bøttcher, der er en af vore 
dygtigste på CP-området. Vi søger 
DH´s lokalpulje, og hvis det lykkes, 
kommer Louise til Bornholm onsdag 
den 16. november. Mere om det 
senere, men reservér datoen allerede 
nu. Rigtig god sommer til jer alle!

Bestyrelsen
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CP DANMARK 
FYN
Formand Mads Witt Demant
Mail: cpdkfyn@gmail.com

GOD SOMMER – OG TAK FOR 
OPBAKNINGEN!
Så står sommeren for døren, men 
inden vi ønsker hinanden god som-
mer, vil vi gerne invitere jer alle til 
sommerfest lørdag den 27. august 
kl.12. Så hjælp os, kom og vær med 
til at skabe en festlig dag. Se mere i 
aktivitetskalenderen.
I skal også alle have 1000 tak for 
sidst, hvor vi var i Odense ZOO. Det 
var en skøn søndag for alle, store 
som små. Vi startede i haven med 
en guidet tur efterfulgt af frokost i 
tørvejr. Eftermiddagen blev tilbragt 
mellem pingviner og søkøer, og 

CP DANMARK 
SØNDERJYLLAND 
Formand Tobias Jørgensen
Mail: 2bias1997@gmail.com

CP DANMARK
SYDVESTJYLLAND  
Formand Connie Kristensen
Mail: kristensenconnie@live.dk

CP DANMARK
SYDØSTJYLLAND 
Formand Jens Peder Roed
Mail: jproed@stofanet.dk

SOMMERUDFLUGT
Vi afholder kredsens sommerudflugt 
i slutningen af august eller starten af 
september. Nærmere omkring dato  
og udflugtsmål er ikke bestemt endnu. 
Vi udsender derfor en personlig  
indbydelse til alle medlemmer i god 
tid. God sommer til alle!

Bestyrelsen

CP DANMARK 
VESTJYLLAND
Formand Bent Ole Nielsen
Mail: bon@privat.dk

TO GODE AKTIVITETER
Vi kan i den kommende tid tilbyde to 
spændende kredsaktiviteter. Den ene 
er en tur til Park Zoo den 27. august 
og den anden er et weekendophold 
på Feriecenter Slettestrand i dagene 
14-16. oktober, som vi arrangerer i 
samarbejde med CP Danmark Midt- 
jylland. Se flere oplysninger om arran-
gementerne og tilmelding i aktivitets- 
kalenderen.

Bestyrelsen

CP DANMARK  
MIDTJYLLAND
Formand Jørgen Knudsen
Mail: jk@asgaard-online.dk

Bestyrelsen ønsker god sommer til alle.

legepladsen blev også besøgt. Vi 
sluttede med kaffe og is. Det var 
dejligt at se så mange nye ansigter.
Topmødet i Odense Kommune 
har nu været afviklet, og der kom 
mange spændende ting på bordet, 
så vi afventer nu forvaltningernes 
kommende tiltag, og vi ser frem 
til at følge arbejdet med de gode 
input, der kom frem på mødet.
Efteråret byder også på landsmøde 
i slutningen af september, kursus 
i bestyrelsen og traditionen tro 
’Bowling og Brunch’ søndag den 
6. november. HUSK at følge med 
på Facebook - Cerebral Parese/CP 
Danmark Fyn, hvor vi løbende vil 
opdatere. Rigtig god sommer og 
vel mødt til masser af samvær efter 
ferien.

Bestyrelsen

Der var mange gode oplevelser på den hyggelige tur til Odense Zoo.

GLEM IKKE AT HUSKE…
Deadline til CP Magasinet INDBLIK 
nr. 4/2022, der udkommer medio 
august: Almindeligt stof 20. juni 
– kredsaktiviteter senest 20. juli 

– men meget gerne før. 
Materiale modtages på mail: 

fh@cpdanmark.dk
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19. AUGUST   
- NETVÆRKSWEEKEND FOR CP´ERE MED BPA ORDNING
CP Danmark Storstrøm inviterer kredsens medlemmer med BPA-ordning 
til at deltage i etableringen af en netværksgruppe. Reserver dagene til en 
sjov og oplevelsesrig weekend med foredrag, hygge, snak, bål, musik/sang 
m.v. Hvad ønsker du af en netværksgruppe? Fremtidens foredrag, BPA 
generelt, hvordan kan vi sparre med hinanden og meget mere?
Tid: Fredag den 19. august kl.16 til søndag den 21. august kl.14.
Sted: Musholm Ferie og Konferencecenter, Musholmvej 100, 4220 Korsør.
Pris: 200 kr. pr. person og 200 kr. for din hjælper.
Tilmelding: På mail: kreds9@live.dk frem til den 25. juni. Her kan du også 
give dig til kende om du er interesseret, uden at du binder dig for tilmel-
ding. 
Info: Der er plads til 7 BPA brugere og 7 hjælpere af kredsens medlemmer 
- pladserne fordeles efter først til mølle princip.
Yderligere oplysninger: Marianne V. Hansen, der er tovholder for det 
første møde, tlf. 60 56 19 58, e-mail: mvhmvh27@gmail.com - program 
lægges senere på CP Danmarks hjemmeside.

20. AUGUST 
- FAMILIETUR TIL BORNHOLMS ROVFUGLESHOW
CP Danmark Bornholm inviterer til Rovfugleshowet, som vi besøger den 
20. august. Vi går rundt og kigger på de forskellige dyr og mødes til den 
store opvisning af rovfuglene kl. 13.30.
Tid: Lørdag den 20. august kl. 12 og så længe man har lyst. De lukker kl. 
15.30.
Sted: Bornholms Rovfugleshow, Lundsgaardsvej 4, 3700 Rønne. Vi mødes 
ved indgangen.
Pris: Voksne 50 kr., børn 3-12 år 25 kr.
Tilmelding: Senest 17. august til Karen Nisbeth, mail: karen@nisbeth.dk - 
telefon 30 28 13 85.
Info: Turen er for hele familien. Husk handicapkort, hvis du har et. Tag fro-
kost eller kaffekurv med, så finder vi ud af at tage en spisepause sammen.

27. AUGUST 
- SOMMERFEST I KREDS FYN
CP Danmark Fyn inviterer medlemmerne til sommerfest. Kom og vær 
med til en hyggelig eftermiddag med god mad og drikke samt gode snak-
ke, leg og underholdning med ballonmand som kan tricks både for store 
og små. Vi ses til en festlig lørdag.
Tid: Lørdag den 27. august kl. 12.
Sted: Nordfyns Gymnasium, Højagervej 25, 5471 Søndersø.
Pris: Foreningen er vært med middag, drikkevarer og underholdning.
Tilmelding: Senest 15. august til Linda Jensen på mail: cirkusjensen@
gmail.com eller telefon 29 82 11 25.
Info: Kom glad.

CP DANMARK 
ØSTJYLLAND
Formand Caspar Vestergaard
Mail: casparvestergaard@gmail.com

ALLETIDERS OPLEVELSE
CP Danmark Østjylland havde fået 
stablet et helt fantastisk arrangement 
på benene. I samarbejde med fem 
privatpiloter, var vi inviteret til en 
rundflyvning ud fra Aarhus Airport. 
Vi kom med Solveig, en ung pilot fra 
København. Og da vi snakkede om der 
var noget vi gerne ville se blev vi enige 
om Lystrup. Det viste sig at Solveig fak-
tisk var opvokset ved Elev. En cirkling 
omkring Hindbærhaven gjorde, at vi fik 
rig lejlighed til at se vores hus ovenfra, 
ligesom vi så resten af byen.
Vi havde glædet os meget til turen, og 
da vi endelig rullede ud mod startba-
nen fik alle sommerfugle frit løb, ma-
skinen larmede og man kunne rigtig 
mærke at blæsten hev i flyet. Vi skulle 
da også et stykke op i luften inden de 
berømte ’lufthuller’ delvis forsvandt. 
Men vi blev rystet godt sammen kan 
man sige. Det var en rigtig sjov og 
hyggelig oplevelse, og nu da maverne 
er faldet til ro kan vi sidde og nyde 
billederne fra turen. 

Camilla Torp og hendes forældre, Ulrik og 
Betina foran flyet.

Det var piloten Solveig Eike, som havde styr 
på rorpinden.
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27. AUGUST  
– VI HILSER PÅ DYRENE I ZOO
CP Danmark Vestjylland inviterer til en god dag i Park Zoo sammen med 
familien og andre medlemmer af CP Danmark Vestjylland. Kl. 12.30 griller vi 
sammen, hvor der vil være kød, pølser, salat, kartoffelsalat, brød og forskel-
lige drikkevarer.
Tid: Lørdag den 27. august kl. 10-12, hvor billetterne udleveres ved indgan-
gen.
Sted: Park Zoo, Haunstrupvej 13, 6920 Videbæk.
Pris: 50 kr. pr. person for voksne og hjælpere, børn under 12 år er gratis.
Tilmelding: Senest 21. august til Bent Ole Nielsen på telefon 97 14 24 83 / 
21 29 48 44 efter kl. 16. eller gerne på mail bon@privat.dk med oplysning 
om hvor mange der kommer.
Info: Husk gyldigt ledsagerkort.

28. AUGUST 
- SEJLTUR PÅ SILKEBORGSØERNE MED ”MÅGEN” 
CP Danmark Nordøstjylland arrangerer en smuk sejltur på Silkeborgsøer-
ne med ’Mågen’. Undervejs serveres let frokost med en øl/sodavand. Ved 
Himmelbjerget gøres ophold, med mulighed for en gåtur og afslapning. 
Efter opholdet sejles der tilbage til Silkeborg, hvor der serveres kaffe/soda-
vand med brød.
Tid: Søndag den 28. august kl. 11.00-16.00.
Sted: Sejsvej 2, 8600 Silkeborg.
Pris: 150 kr. for voksne og 75 kr. for børn til og med 12 år for sejltur og 
frokost.
Tilmelding: Senest 20. juli til Bjarne på telefon 26 28 30 11, mail: bjarne@ 
spejder.dk eller Asger på tlf. 40 89 56 62, mail il.as.laustsen@outlook.com
Info: Ifølge færgeselskabet er ’Mågen’ tilgængelig så kørestolebrugere kan 
deltage.

24. SEPTEMBER 
- HJERNEKAPACITET OG STRESS
CP Danmark Østjylland inviterer alle medlemmer af CP Danmark og alle 
andre interesserede til et foredrag af Peter Lund Madsen under overskrif-
ten, Hjernekapacitet og stress – Hvad sker der i menneskehjernen, når den 
ikke fungerer perfekt. Peter Lund Madsen fortæller om hjernens arbejde og 
nogle af de ting, der kan gå galt, hvis hjernen har problemer. Der vil også 
være fokus på hjernefunktioner ved stress og cerebral parese.
Tid: Lørdag den 24. september kl.15.-16.
Sted: Lokalitet i Aarhus oplyses senere.
Pris: Gratis.
Tilmelding: Senest 10. september – gerne før hvis du vil sikre dig plads – til 
mail: kimwp@mail.dk med oplysning om antal deltagere, antal kørestol og 
hvilken by, I kommer fra. 

MASSER AF LUFT UNDER 
VINGERNE
Den 14. maj fik godt 50 medlemmer 
af CP Danmark, fra flere forskellige 
kredse, en kæmpe oplevelse. Med 
udgangspunkt fra Aarhus Lufthavn 
var de inviteret til flyveture i mindre 
propelfly af Arne Eike, der sammen 
med fem andre piloter stillede deres 
private Cessna fly til rådighed så børn 
og unge med CP og deres familie 
kunne få luft under vingerne. Og det 
skal jeg lige love for de fik, beretter 
Kim Winckler og Caspar Vestergaard 
fra bestyrelsen. Caspars bedre halv-
del, Lenette, havde sørget for kaffe, 
sodavand og lækre hjemmebagte 
kager, som stod klar før/efter flyvetu-
ren. Børnene var stolte, når de efter 
flyveturen fik en co-pilot badge, som 
nok ikke mange af deres kammerater 
har. Der skal lyde et kæmpe tak til 
piloterne, Arne, Solveig, John, Lotta, 
Jakob og Niels Kristian samt til Shell 
og Aarhus Lufthavn for deres spon-
sorater, som var med til at give vores 
børn og unge i CP Danmark en helt 
fantastisk oplevelse.

Bestyrelsen

CP DANMARK 
NORDØSTJYLLAND  
Formand Asger Laustsen
Mail: il.as.laustsen@outlook.com

GENERALFORSAMLING 2022
På grund af corona-restriktioner blev 
generalforsamlingen udsat til den 29. 
marts, hvor det her lykkedes at få den 
afholdt fysisk i kantinen på Hjerne-
center Randers. Vi havde inviteret 
landsformand Pia Allerslev, men hun 
måtte desværre melde afbud og har i 
stedet lovet at komme til Randers på 
et andet tidspunkt. Med Bent Lunø 
som dirigent og igangsætter aflagde 
Asger Laustsen formandsberetning 
fra corona-året 2021, hvor kredsen 

En stor tak til alle piloterne, der var i aktion.
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14-16. OKTOBER  
-  TUR TIL FERIECENTER 
SLETTESTRAND
CP Danmark Vestjylland inviterer til en afslappende weekend med familie, 
venner og kredsmedlemmer. Opholdet arrangeres i samarbejde med CP 
Danmark Midtjylland. Der er reserveret 20 pladser i handicaplejligheder 
med 4-6 personer i hver lejlighed. Nødvendige hjælpemidler lånes gratis.
Tid: Fredag eftermiddag den 14. oktober til søndag formiddag den 16. 
oktober.
Sted: Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 142-144, Fjerritslev. 
Pris: Voksen 750 kr., barn til 12 år 250 kr. og hjælper 500 kr.
Tilmelding: Senest 12. august til Bent Ole Nielsen på telefon 97 14 24 83 / 
21 29 48 44 efter kl. 16. eller gerne på mail bon@privat.dk med oplysning 
om behov for plejeseng, lift, badestol m.m. Tilmeldingen er først gyldig, når 
betalingen er modtaget på MobilePay 21294844 eller konto 7613 - 1012312, 
med teksten: Slettestrand.
Info: Med i prisen er linnedpakke, slutrengøring og alle måltider eksklusiv 
drikkevarer.

6. DECEMBER 
- JULEKONCERT MED STIG ROSSEN
CP Danmark Storstrøm arrangerer en tur til julekoncert i Ringsted med 
Stig Rossen inklusiv buffet inden koncerten. Du kan læse mere på  
www.ringstedkongrescenter.dk
Tid: Tirsdag den 6. december 2022 kl.17.45 til ca. 22.
Sted: Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 45, 4100 Ringsted.
Pris: 200 kr. pr. person inklusiv koncert og buffet. 
Tilmelding: På mail: kreds9@live.dk fra onsdag den 1. juni kl. 8.00. Skriv 
navn, antal deltagere, antal kørestolsbrugere og dit telefonnummer.
Info: Billetter til kredsens medlemmer fordeles efter først-til-mølle princip, 
da der er max. indkøbte billetter.

bl.a. har arrangeret familieweekend 
på Feriecenter Slettestrand, tur til dy-
reparken Ree park ved Ebeltoft samt 
en Gudenåcamp ved Randers Natur-
center. Kredsens økonomi har i de 
senere været så god, at vi ikke modta-
ger tilskud fra landsforeningen. Sonja 
gennemgik som kasserer regnskabet 
for 2021, der udviser et stort overskud 
på grund af store tilskud fra DHs lokal-
pulje, Elsass-Fonden og § 18 tilskud fra 
kommunerne. Under punktet valg var 
der genvalg til bestyrelsen af Dorte 
Hansen, Lars Lind, Bjarne Vestergaard 
og Asger Laustsen. Mona Mortensen 
og Henrik Ibsen blev genvalgt som 
suppleanter. Kai Schødt ønskede at 
fratræde som revisor, og nyvalgt blev i 
stedet Bent Lunø.

KONSTITUERING
Efter generalforsamlingen har besty-
relsen konstitueret sig således: Asger 
Laustsen, formand, Bjarne Vester-
gaard, næstformand, Sonja Andersen, 
kasserer og Jens Kirk, sekretær.

GUDENÅCAMP
I dagene 2.- 3. september arran-
gerer Kredsforeningen i samar-
bejde med Randers Naturcenter 
”Gudenåcamp” med bl.a. sejlads 
i kano og kajak, samt handicap-
tilgængelige både. Programmet 
er ikke helt færdigt, men vil blive 
offentliggjort i næste nummer 
af CP-INDBLIK.

CP DANMARK
NORDJYLLAND 
Formand Julie Morell Jensen
Mail: juliemorell@hotmail.com

SVØMNING I AALBORG
Kredsen tilbyder medlemmer mu-
lighed for at røre sig i varmtvands-
bassinet på Vester Mariendal Skole. 
Både børn og voksne er velkomne. Vi 
svømmer torsdage kl. 15-19 i varmt-
vandsbassinet på Vester Mariendal 
Skole. Svømningen følger skoleårets 
kalender. Det er gratis for foreningens 
medlemmer. Skal du have hjælp til 
omklædning m.v. skal du selv med-
bringe hjælper. Tilmelding og kontakt: 
Julie Morell Jensen, mail: juliemorell@
hotmail.com eller tlf. 51 16 80 46.
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Godthåbsvej 225 · 2720 Vanløse
Tlf. 88 52 69 91

tlf. 51 57 9000
www.kbsbyg.dk

Bredstensvej 14 • 2610 Rødovre

SKÆRBÆK
Østergade 2 • 6780 Skærbæk

Tlf. 73 72 42 23

Helge Nielsens Alle 4 • 8723 Løsning 

Lars: lars@niels-hansen.dk • 2040 7056
Brian: brian@niels-hansen.dk • 4030 6601

Slagelse Tømreren
Lille Egedevej 50, Lille Egede • 4220 Korsør
Tlf. 5030 4482 • kim@stap.dk • www.stap.dk

Vi sætter en stor ære i at udføre et stykke kvalitets arbejde - hver gang

Tlf.: 22 52 63 12
Email: masnedoregnskab@gmail.com

www.masnedo-regnskabsservice.dk

Erhvervsparken 17
Øster Bjerregrav

8920 Randers NV
Tlf. 29 63 75 50

www.rigettransport.dk

MAN ODENSE A/S
Højmevej 19 • 5250 Odense SV

Telefon 66 17 17 01

Spar tid, gør komplekse statiske beregninger nemmere

Søren Frichs Vej 38K 1. Sal, Kontor nr. 6 • 8230 Åbyhøj
Tlf.: +45 24 44 40 29 • Email: nemstatik@nemstatik.dk

www.nemstatik.dk
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Tømrer- og Snedkermester
Hans Juul Nielsen ApS

Bygaden 12
2690 Karlslunde
Tlf. 56 14 49 49

Mobil: 22 19 76 30
hjn@hjn-byg.dk
www.hjn-byg.dk

Miltona Pulverlakering A/S

Greve Centervej 75 • 2670 Greve
Tlf: 43 61 10 11 • Info@miltona.dk • www.miltona.dk

Smede og montage - altaner
trapper - stålkonstruktioner

Tlf.: 98 56 24 74 • www.md-as.dk

Nygade 2
7800 Skive

Tlf. 97 51 04 66
www.danbolig.dk

Rødovre Apotek
Rødovre Centrum 1 c st 124
2610 Rødovre

Islev Apotek
Fortvej 5
2610 Rødovre

roedovre.apotekeren.dk - følg os på facebook

Køb Lokalt • Husk vi bringer din medicin ud



Alt henvendelse til: CP Danmark, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup


