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Alle skal have en ungdomsuddannelse
Regeringens ekspertgruppe ”Bedre veje til en ungdomsuddan-

ofte et første og helt nødvendigt skridt mod at blive afklaret

nelse” afleverede i marts sine anbefalinger. Ekspertgruppen

i forhold til uddannelse og livsbane. Derfor er der brug for ’et

anbefaler blandt andet, at alle skal have en ungdomsuddan-

næste skridt’ - en overbygning. Beskyttet beskæftigelse som

nelse. Den målsætning deler vi helt i Spastikerforeningen.

18-20-årig må ikke være den typiske karrierevej for en stor

En afgørende forudsætning for at opfylde målsætningen

gruppe unge.

er den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU). For en
større gruppe unge - også mange med cerebral parese som

STU’en er helt nødvendig. Men det er også nødvendigt

ikke vil have glæde af en ordinær ungdomsuddannelse - er

at se nærmere på de ordinære ungdomsuddannelsers evne

STU den eneste vej til yderligere uddannelse efter grundskolen.

og vilje til at inkludere elever med cerebral parese. Måske er

Derfor er Spastikerforeningen dybt optaget af den forestå-

STU’en blevet en sovepude for de ordinære ungdomsuddannel-

ende evaluering af STU’en. For Spastikerforeningen er det helt

ser? Derfor skal vi have sat fokus på de ordinære ungdomsud-

afgørende:

dannelsers tilgængelighed og inklusionsparathed.

- At alle, som ikke kan benytte en ordinær ungdomsuddan-

Ekspertgruppen foreslår, som sin hovedkonklusion, at der

nelse, har krav på et STU-forløb. Det er vigtigt, at retskravet og

oprettes en ny Forberedende Uddannelse, som skal bygge bro

dermed målgruppen på uddannelsen bevares, så ingen erklæ-

mellem folkeskolen og de egentlige ungdomsuddannelser.

res for uunderviselige.

Vil det i den forbindelse ikke være helt selvfølgeligt og

- At det individuelle og særligt tilrettelagte indhold fasthol-

rigtigt også at bruge den nye Forberedende Uddannelse til at

des og udbygges. STU’en skal tilpasses og indrettes præcist til

understøtte og forberede elever med en funktionsnedsættelse

den enkeltes behov.

til mødet med ungdomsuddannelserne – og ungdomsuddan-

- At der sikres et ensartet og værdigt forsørgelsesgrundlag

nelserne til at møde elever med en funktionsnedsættelse?

til de elever, der går på STU’en. Spastikerforeningen foreslår SU
suppleret med et handicaptillæg. Er du tilkendt førtidspension,
når du starter på STU, skal du have mulighed for at beholde
den eller gøre den opsat.

Lone Møller

- At der skabes en overbygning til STU’en, så de elever,
der ønsker det, får tilbud om yderligere uddannelse. STU’en er

VIDSTE
•

DU:

At medlemsbladet Spastikeren også kan læses
elektronisk på nettet. Det sker fra foreningens
hjemmeside spastikerforeningen.dk

•

At den elektroniske udgave kan læses fra udgivelsesdagen og ofte et par dage før.

•

At du som medlem af Spastikerforeningen også har
mulighed for at modtage Spastikeren indlæst på DVD.

•

At foreningen arbejder på at finde et nyt navn til
medlemsbladet.
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Landsformand

Spastikerforeningen

aktiv

inviterer til
medlemsdag
Lørdag den 20. maj

Hvornår har du sidst besøgt Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup og snakket med en rådgiver
fra Spastikerforeningen? Eller nogen fra kursusudvalget,
netværksgruppen eller CP Ung?
Nu får du muligheden, når Spastikerforeningen inviterer til en
både spændende og aktiv medlemsdag lørdag den 20. maj kl. 10.30-15. Her vil der være
aktiviteter for alle aldersgrupper. Du vil blandt andet kunne høre mere om – og prøve – den
populære idrætsdisciplin racerunning. Det sker under kyndig vejledning, når cheflandstræner Mansoor Siddiqi kommer på besøg med et par af sine assistenter og en
masse racerunnere. Det er en populær aktivitet for både børn og voksne.
Det skal prøves!

Oplevelser og smil på læben

Derudover kan du møde PL-deltageren i atletik, Christoffer Vienberg, der fortæller om sine store oplevelser ved de Paralympiske
Lege i Rio sidste år og om sin succes nogle måneder før ved
Europamesterskaberne, hvor han vandt medaljer på både 800
og 1500 meter.
I løbet af dagen vil der desuden
være forskellig underholdning,
lege og spil for børn, og efter en
gratis frokost vil du senere på
dagen gå hjem med et stort smil
på læben, når du har medvirket i den
afsluttende siddende zumba aktivitet. Det
er Lone Illum, en af landets bedste zumba-instruktører, der afslutter
dagen med musik, bevægelse og glæde.

Alle er velkomne – men tilmelding er nødvendig

Alle Spastikerforeningens medlemmer med ledsagere er
velkomne, og det er gratis at deltage. Men af hensyn til
planlægningen og ikke mindst frokosten, skal du tilmelde
dig på forhånd og fortælle, hvor mange I kommer.
Det skal ske på mail: spastik@spastik.dk eller på telefon
38 88 45 75 – senest den 2. maj.
Arrangementet foregår i Handicaporganisationernes
Hus på Blekinge Boulevard 2,
2630 Høje Taastrup.

Spastikeren 2/2017
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viden OM
Lydhør minister på besøg

Spastikerforeningens landsformand, Lone Møller, fik lejlighed til at stille konkrete
forslag til børne- og socialminister Mai Mercado, da ministeren i marts under uformelle former var på besøg i Handicaporganisationernes Hus. Lone Møller fortalte
ministeren, hvor vigtigt det er at skabe bedre tillid mellem borgeren og systemet,
som ville betyde en bedre sagsbehandling, større tilfredshed og færre ankesager.
Mai Mercado svarede positivt, at det ikke alene handler om den rette sagsbehandling, men også om en god dialog og kommunikation. Foreningens direktør Mogens
Wiederholt bad ved samme lejlighed ministeren om at være opmærksom på den
urimelige udvanding af BPA-ordningen, som mange har oplevet i de senere år. Alle
parter er enige om, at ordningen er vigtig for mange.

Ledsagekort
giver adgang til

koncerter og teatre

Spastikerforeningen på Folkemødet
Der kommer til at mangle arbejdskraft i Danmark i de kommende år, så flere skal
i arbejde. Derfor er også personer med omfattende funktionsnedsættelser ved
at blive en del af arbejdsstyrken. Men hvad skal der til for, at et jobmatch lykkes?
For at belyse emnet har DH Bornholm, med Spastikerforeningens næstformand
Karen Nisbeth som tovholder, arrangeret paneldebat på Folkemødet, fredag den
16. juni kl. 12.30 i Kæmpestrandens Eventtelt. I debatten deltager Spastikerforeningens psykolog Klaus Christensen, der har arbejdet med projektet Mening og
Mestring. Desuden vil der i panelet sidde en jobcentermedarbejder samt repræsentanter fra arbejdsgiverne og fra handicaporganisationerne. Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen er også inviteret. Ordstyrer er DH´s direktør Lars
Midtiby. Så kig forbi, hvis du er på de kanter.

Handicap med i ny taxalov
I februar blev der indgået en aftale om modernisering af taxaloven. Aftalen har
et afsnit om handicaptilgængelighed, der viser, at politikerne har haft fokus
på mennesker med handicap i forhandlingerne. I aftalen står der bl.a. at man
forventer, at udbuddet af storvogne med lift bliver øget væsentligt i forhold til
i dag. Desuden indeholder den nye chaufføruddannelse undervisning i befordring af særlige grupper. Den nye taxalov er meget omfattende, og det betyder, at de forskellige dele indføres gradvist over en årrække og skal evalueres.
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Mange mennesker med handicap kan med
støtte fra en ledsager gøre brug af de samme
kulturtilbud som alle andre. Derfor udsteder
DH brugerservice ledsagekort til mennesker i
alle aldre med både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Med ledsagekortet kan du
have din ledsager med gratis i f.eks. Tivoli, Lalandia og DR’s Koncertsal. Men også mange
teatre, biografer, museer og idrætsfaciliteter
giver mulighed for at have sin ledsager med
gratis. Faktisk kan man have en ledsager med
til over 150 kulturinstitutioner i mere end 70
byer rundt om i landet. Ledsagekortet koster
200 kr. og er gyldigt i tre år, hvorefter det kan
fornyes igen. Læs mere på hjemmesiden handicap.dk/brugerservice/ledsagekort

Pengegave
omsat til legetøj
Da Specialinstitutionen Centerbørnehaven og vuggestuen på
Borgervænget den 1. september fyldte 50 år, var en af gaverne et
pengebeløb fra Spastikerforeningen. Gaven er nu omsat til kreativt legetøj, som det ikke har været muligt at indkøbe for det almindelige budget. Blandt andet noget spændende legetøj, man
skal aktivere ved at trykke på en 0-1 kontakt, hvorved der så sker
en masse ting. Både børn og medarbejdere er glade for at have
fået muligheden for at købe legetøjet, en af dem er Sofie på 4 år,
som her hygger sig.

Ny udgave

af Uddannelsesbogen
Alle unge med særlige behov har retskrav på at få tilbudt en STU
(særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse). Uddannelsesbogen for
unge med særlige behov er en god hjælp til at finde rundt i lovgivningen og de mange tilbud. Indholdet omfatter bl.a.: samtlige
ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, beskrivelser af
procedurer, rettigheder og pligter, målgruppe beskrivelse, oversigt over det danske uddannelsessystem og uddannelsesplanen
– det hele i et let forståeligt sprog.
I den nye 2017-udgave finder man
desuden oplysninger om gymnasier
og andre ungdomsuddannelser med
specielle forløb samt informationer
om job- og karrieremuligheder efter
endt STU-forløb. Den koster 149 kr.
og kan rekvireres via hjemmesiden
www.ua.dk
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Thor t.v. og Gregers har kendt hinanden, siden de startede med at træne Petö som helt små. Siden har de fulgt hinandens liv og træning, og nu
håber de også snart at kunne flytte ind i samme bofællesskab. Initiativtagerne er mødrene Birgit t.v. og Cathrine samt deres respektive mænd,
Per og Lars, der ikke kom med på billedet.

Forældre har planer

om at etablere et bofællesskab
Et nyt bofællesskab for unge med handicap forsøges etableret i Midt- eller Østjylland. I den forbindelse efterlyses flere interesserede forældre.
Af Frands Havaleschka

Birgit Thomsen fra Skals ved Viborg, mor til Thor på 19 år, og

- Og det var ikke så opløftende. Enten er bostederne alt

Cathrine Norring Lund fra Malling, der er mor til Gregers på

for store, eller også har de mindre og mere passende bo-

18 år, har sat sig et mål. De vil, sammen med andre forældre

fællesskaber alenlange ventelister, fordi de er så populære,

til børn og unge med handicap, etablere et bofællesskab i det

fortæller Birgit Thomsen.

midtjyske område.
- Vi er godt klar over, at det er en stor opgave, men vi har

Det er baggrunden for, at de to familier ønsker at starte
et helt nyt projekt fra bunden. Målet er at udvikle et bofæl-

mod på udfordringen og håber, at rigtig mange andre forældre vil

lesskab for unge med handicap, der bygger på et liv på egne

være med, fortæller Birgit Thomsen, der gennem længere tid har

præmisser, hvor de som selvstændige individer får selvbestem-

forberedt sig på opgaven sammen med Cathrine Norring Lund.

melse og indflydelse på deres eget liv.

De har blandt andet fået god inspiration fra Fonden Marie

Birgit Thomsen og Cathrine Norring Lund understreger,

Hjemmene, der driver forskellige bosteder rundt omkring i

at det skal være et sted, hvor de unge får et værdigt liv med

landet, efter at de havde undersøgt, hvilke muligheder der på

masser af indhold i hverdagen, og hvor de får den omsorg og

nuværende tidspunkt er i Region Midtjylland.

støtte, som hver enkelt har brug for.
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Som udgangspunkt vil bofællesskabet blive bygget til 20-25
beboere og drevet som en selvejende institution eventuelt i
samarbejde med Fonden Marie Hjemmene.

Glimt fra Hjerneugen
Hjernen var i fokus, da Spastikerforeningen sammen med

Plads til forskelligheder

syv andre danske ’hjerneforeninger’ markerede den inter-

Både Thor og Gregers har cerebral parese, men målet er at få

nationale hjerneuge. Det skete i uge 11 med en række akti-

sammensat en blandet gruppe af unge med fysiske/psykiske

viteter rundt omkring i landet. Det anslås at cirka 400.000

handicap, som kan berige hinanden med deres forskelligheder.

mennesker herhjemme har en medfødt eller senerhvervet

Initiativtagerne forestiller sig, at beboernes alder er fra 18

hjerneskade.

til 25 år, men da projektet tager tid at få på benene, kan den
unge godt være langt yngre på nuværende tidspunkt.
- Vi er selv kommet lidt sent i gang med planerne, og vi
ved, at andre er i samme situation som os, derfor appellerer vi
også til de forældre, der allerede nu - hvor børnene måske kun
er 14-15 år - kan se en idé i projektet. De er således også meget velkomne i den interessegruppe, som vi forsøger at stable
på benene, understreger Birgit Thomsen og Cathrine Norring
Lund.
I første omgang er det håbet at komme i kontakt med rigtig
mange interesserede forældre. Herefter vil der blive indkaldt til
et orienteringsmøde, hvor der samtidig nedsættes en arbejdsgruppe, som ud fra ønsker og behov får til opgave at arbejde

Flot kunstudstilling

videre med projektet.

Der blev taget hul på Hjerneugen med ferniseringen af en flot

Så alle med bare den mindste interesse for bofællesskabsprojektet er velkommen til at henvende sig, lyder opfordringen.

kunstudstilling i Handicaporganisationernes Hus, etableret af
kurator Bodil Busk Laursen og sammensat af 29 værker som
medlemmer i de respektive foreninger havde skabt. Spastikerforeningen havde udvalgt billedværker af medlemmerne

Vær med
fra start

Cindie Bøgevig, Karla Risum, Rene Berven og Frank Dalhoff
samt en fin kunstinstallation udført af sløjdholdet på Dagcentret Søndre Fasanvej i samarbejde med kunstlærer Helle Rise.

Video delt og set af mange
Spastikerforeningen

Idéen er at etablere et bofællesskab for 20-25
beboere, opført som selvejende institution efter
friplejeloven. Placeringen skal være i Midt- eller
Østjylland i et område, hvor der er let adgang til
kulturelle tilbud og andre aktiviteter. Initiativtagerne håber, at flere engagerede forældre vil være
med til at skabe en tryg fremtid for de voksne
børn og dermed også for de pårørende. I første
omgang er interessetilkendegivelsen naturligvis
helt uforpligtende.

fik lavet en kort vi-

Er du interesseret - så kontakt:

Hjernen spillede hovedrollen

Cathrine Norring Lund
E-mail: cathnorr@hotmail.com · Tlf. 30 85 53 01
Birgit Thomsen
E-mail: pebit@fibermail.dk · Tlf. 51 90 84 32

deo om cerebral parese til Hjerneugen.
Videoen,

der

var

med til at præsentere foreningen på
det fælles website
for Hjerneugen, www.hjernenifokus.dk, blev også lagt på Spastikerforeningens Facebook-side og nåede ud til over 60.000
mennesker og blev delt 299 gange.

Spastikerforeningens forretningsudvalg med Lone Møller
og Karen Nisbeth i spidsen samt en række medlemmer og
medarbejdere var sammen med et stort opbud af presse og
kendisser, bl.a. grevinde Alexandra, Thomas Buttenschøn
og tv-lægen Peter Qvortrup Geisling, med til forpremieren i
Imperial på den nye, store danske film ’Du forsvinder’ med
Trine Dyrholm og Nikolaj Lie Kaas i hovedrollerne. Et drama
hvor hjernens forandringer er omdrejningspunktet.
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Super venskabsweekend
for børn med cerebral parese
12 børn med cerebral parese dyrkede venskaber og gode oplevelser, da de var på venskabsweekend i Hou Søsportcenter. Både børnene, deres søskende og forældrene havde en fantastisk
weekend.
Af Benjamin Steengaard Rasmussen

”Jeg kunne godt have brugt en dag
mere,” sagde Pauline Sonne-Schmidts
dreng, Valdemar, da venskabsweekenden den 3.-5. februar var slut.
Han har cerebral parese ligesom 11
andre børn, der sammen med søskende
og forældre tog til Hou Søsportcenter
ved Egmont Højskolen for at hygge, lege
og netværke.
For et år siden mødtes otte familier,
og flere af dem var klar igen i år, og det
er netop også meningen, at det er de
samme børn, der mødes, så de får skabt
sammenhold og venskaber.
Weekenden, der er støttet af Spastikerforeningen, bød på leg i multihallen på Egmont Højskolen, hvor både
børnene med cerebral parese og deres
søskende kunne lege løs i hele hallen.
Efter frokost gav Spastikerforeningens

Der var gang i aktiviteterne hele weekenden.

socialrådgiver, Mia Ibæk Touborg, et
oplæg om muligheder for hjælp i skolen.
Det var en øjenåbner for mange af

skabsweekend er ved at blive planlagt,

forældrene.

og af hensyn til børnene må arran-

Dagen sluttede med en tur i svømmehallen Vandhalla, hvor der både var

gementet ikke blive for stort med for

Halliwick-svømning og utallige rutsjeba-

forskel. Vi kunne se, at børnene kunne

ne-ture til de glade børn. Om aftenen

huske hinanden og havde glædet sig til

var der voksenhygge, hvor der blev

at se de andre. De havde set frem til at

er også, at der bliver et netværk, hvor

snakket erfaringer, viden og alt muligt

møde nogle ligesindede, siger Pauline

man kan mødes i andre sammenhænge.

andet.

Sonne-Schmidt.

Det er naturligvis nemmere, jo tættere

Pauline Sonne-Schmidt, der er initia-

mange deltagere.
Idéen med at skabe disse weekender

på hinanden folk bor, derfor opfordrer

tivtager til venskabsweekenderne, fik for

Længerevarende venskaber

Pauline Sonne-Schmidt andre til at

eksempel nogle erfaringer fra en anden

En anden bonus ved weekenden er de

skabe lokale weekender/netværk.

mor, hvis søn gik på den skole, som Pau-

mange søskende til børnene med cere-

Søndag var der afrejse fra Hou, og

line havde udset sig til sin søn. Og netop

bral parese, der møder andre, der står i

Valdemar, og de andre børn, tog hjem

sådanne erfaringer på kryds og tværs er

samme situation som dem selv med en

med en t-shirt hvor der stod ’Ven-

en bonus ved weekenden.

bror eller søster med et handicap.

skabsweekend’ og var logo på. Og t-

- Det var en fremragende weekend

Langt de fleste familier kommer fra

shirten ville han selvfølgelig beholde på

i børnenes tegn, og tilbagemeldingerne

Jylland, og interessen for weekenden

derhjemme – også selvom den trængte

viser, at sådan en weekend gør en

betød, at der var venteliste. Næste ven-

til at blive vasket.

Spastikeren 2/2017
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fra sekretariatet

Hovedbestyrelsen samles
til årets første møde

de øvrige nævnte uger kan Spasti-

Spastikerforeningens hovedbestyrelse mødes til årets første HB-

huset for blot 1.500 kr. pr. uge.

møde lørdag den 29. april 2017 med start kl. 10.00. Det foregår

For alle uger gælder, at elforbrug

i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Et par af de

betales særskilt efter forbrug, og

faste punkter på dette møde er beretning og godkendelse af

at obligatorisk slutrengøring er med i prisen! Det nye

årsregnskabet. Desuden er der valg til forretningsudvalget.

feriemagasin fra Samsø vil give alle feriegæster god inspiration.

kerforeningens medlemmer leje

Så start din ferie her. Vi sender magasinet til alle, der lejer

Kursusprogrammet gælder hele året

foreningens feriehus. De ledige uger bookes i den rækkefølge,

Spastikerforeningens kursuskatalog for 2017 blev udsendt

bestillingerne indløber. Ring på 38 88 45 75 eller send en mail

sammen med sidste nummer af Spastikeren (nr.1), men har du

til spastik@spastik.dk - læs mere og se de sidste opdateringer

af en eller anden årsag ikke modtaget det, så kan du rekvirere

på: www.spastikerforeningen.dk/feriehus

et nyt ved henvendelse til sekretariatet. Du kan læse mere om
kurserne på foreningens hjemmeside spastikerforeningen.dk,

Spastikerforeningen på Facebook

hvor al kursustilmelding foregår.

Strømmen af informationer er enorm. Derfor kan du naturligvis
også møde Spastikerforeningen på Facebook, som løbende

Start din ferie med et kig i
feriemagasinet

opdateres med stort og småt om foreningens aktiviteter, han-

Interessen for foreningens feriehus på Samsø har i år været

kerforeningen har sin egen side, som administreres af sekreta-

rigtig fin. Store dele af sæsonen er allerede booket, men der

riatet, og som følges af over 2.200 mennesker, men derudover

er stadig ledige uger. I skrivende stund er følgende uger ledige:

har vi også etableret platformen Spastikerforeningen Danmark,

16, 23, 26 og fra uge 44 og frem til nytår. Af disse er uge 26

der er en lukket gruppe med godt 1.700 medlemmer. Men der

en højsæsonuge i skolernes ferie, og den koster 4.500 kr. I

er plads til mange flere – så kig forbi!

dicappolitiske historier og diagnosen cerebral parese. Spasti-

d

Har du brug for en bisidder?
6 hurtige om Spastikerforeningens bisidderkorps:

1
2
3
4

Bisidderkorpset
Består af 21 frivillige og er gratis at benytte for Spastikerforeningens medlemmer.

Bisidderens rolle
Er at være et ekstra sæt øjne og ører for et medlem,
der f.eks. har et vanskeligt møde med sin kommune,
med det formål at kunne sparre med hinanden
efterfølgende.

Bisidderen rolle er ikke
At overtage dialogen og/eller udtale sig om lovgivningen. Bisidderen skal forholde sig observerende og
sørge for, at medlemmet kommer til orde. Bisidderen påtager sig heller aldrig rollen som partsrepræsentant.
Et bisidderforløb
Består af et formøde, selve mødet og et eftermøde.
Et sådant forløb aftales altid med bisidderkoordinatoren med mindst 14 dages varsel.

5
6

Når du benytter dig af muligheden for en bisidder
Skal du sørge for løbende at holde både bisidder og bisidderkoordinator orienteret om eventuelle ændringer og/
eller aflysninger i det aftalte forløb.

Hvis du vil vide mere
Så kontakt bisidderkoordinator Mie Juul Pedersen på
telefon 38 38 03 10, tirsdage klokken 09.30-14.00 og
fredage klokken 10.30-14.00 eller på mail:
mjp@spastik.dk
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Else Møller Madsen kan se tilbage på et langt og spændende liv.

102 år og stadig i fuld vigør
Er Else Møller Madsen Spastikerforeningens ældste medlem? Vi har besøgt hende i Jyderup.
Tekst og foto: Frands Havaleschka

Dåbsattesten lyver ikke: 16. december

land, besøgte hende på plejecenteret Ny

og får indimellem besøg af sønnen, Gorm,

1914.

Elmelunden i Jyderup, hvor hun har boet

der har cerebral parese og var den egen-

i fem år. Først i en af de 28 små lejlighe-

tlige årsag til, at hun for mange år siden

i Spastikerforeningen bedre kendt som

Det var den dag, Else Emillie Madsen,

der i den gamle bebyggelse og siden i en

blev medlem af Spastikerforeningen.

Else Møller Madsen, blev født i Østrig.

moderne, lys lejlighed, som der nu er i alt

Med sine 102 år er hun foreningens æld-

70 af, efter at plejecenteret blev ombyg-

af sin spastiske lammelse, men meget

ste medlem, men stadigvæk imponerende

get og indviet som Ny Elmelunden for tre

træning har gavnet ham, så han er blevet

frisk, lattermild og glad.

år siden.

bedre til at tale og gå. Han er dygtig og

Det fik jeg et dejligt bevis på, da jeg
sammen med Knud Erik Dahl, der er
tidligere kredsformand i Nordvestsjæl-

14
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- Jeg er glad for at bo her, jeg føler
mig hjemme, siger Else Møller Madsen.
Hun har det godt på Ny Elmelunden

Gorm var som helt lille stærkt præget

fik en god boglig uddannelse og senere
også job. ’Knægten er nu 68 år’, som
Else Møller Madsen udtrykker det, og han

var nogen, der kendte damen udenfor?

– og tog imod udfordringen, selv om det

Det viste sig såmænd bare at være Else,

kneb lidt med det danske sprog.

der grinende gav sig til kende.
Det er heller ikke så mange år siden,

Butik i Holbæk

at hun fløj alene til Australien for at be-

Året efter kom Gorm til verden, og sam-

søge nogle gamle naboer. Knud Erik Dahl,

men overtog parret HolbækTøjbyttecen-

som har hjulpet hende på forskellig vis

tral i Ahlgade, som de på få år udviklede

gennem årene, kørte hende til lufthav-

til en stor butik med herre- og arbejdstøj

nen, hvorefter Falck Care tog over. Det

’til små kontante priser’, som det hed.

blev en rigtig dejlig tur husker Else.

Som nybagt mor, medhjælpende og
hjemmearbejdende hustru havde hun nok

Job hos de østrigske statsbaner

at se til, men det gav hende også gode

Som nævnt i indledningen er Else Møller

muligheder for at tilegne sig det danske

Madsen oprindelig fra Østrig, hvor hun i

sprog. Det skete bl.a. ved at læse aviser

en ung alder uddannede sig som frisør.

og bruge sproget, når hun handlede i

Hun arbejdede med faget i nogle år, bl.a.

butikkerne. Den gang var der ikke meget

to år i Albanien, men hun synes det var

selvbetjening, så her blev hun tvunget til

for hårdt, og som 25-årig besluttede hun

at snakke med ekspedienterne.

sig for at tage en kontoruddannelse. Den

Parret havde det godt og fik 22 gode

førte hende til de østrigske statsbaner,

år sammen, inden Henry Møller Madsen

som hun arbejdede for i en del år.

døde i 1969. Kort forinden havde de

På det tidspunkt var der intet, der

afhændet butikken på Ahlgade, og med

tydede på, at hun senere skulle havne

pengene fra salget samt en fin enkepen-

i Danmark. Men et besøg på et børne-

sion var hun økonomisk sikret, så hun

hjem, hvor hun besøgte sin veninde fra

ikke behøvede at arbejde mere. I mange

Schweiz, der havde fået arbejde der lige

år nød hun også at opholde sig i fami-

efter 2. verdenskrig, blev hendes skæbne.

liens sommerhus på Tuse Næs, som var

For på samme børnehjem arbejdede en

købt i de gode tider.

interessant ung, dansk mand ved navn

Men sommerhuset er for længst af-

Henry Møller Madsen. Og han gjorde et

hændet, og nu nyder Else Møller Madsen

stort indtryk på den østrigske pige, der

livet i Jyderup, hvor en stor del af tiden

var mere end moden til eventyr.

går med velfortjent hvile eller hyggesnak

De blev kærester, gift i Wien i 1947

med de andre beboere på plejecentret.

og flyttede kort tid efter til Danmark. Else
har i mange år haft sin egen lejlighed på

Møller Madsen var frisk – også den gang

Munkholmvej i Holbæk - i den samme
bebyggelse som Else Møller Madsen boede i. Først med mand og barn og senere
alene.
Aktiv i kredsens aktiviteter
Else Møller Madsen er tilknyttet kredsforeningen for Nordvestsjælland og har
været en ivrig deltager i mange af kredsforeningens aktiviteter. Selv om hun var
langt op i 90’erne, var hun fast deltager i
de store fastelavnsfester på Brunhøjskolen - ofte i en helt uigenkendelig udklædning.
Den mangeårige formand for kredsforeningen, Knud Erik Dahl, husker bl.a.
et år, hvor der stod en ældre dame udenfor i sort udklædning med stok. Flere af
deltagerne kom ind og spurgte, om der

Den netop afgående kredsformand for Nordvestsjælland, Knud Erik Dahl, har kendt Else Møller
Madsen i mange år og hjælper hende stadig af og til.
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TEMA: FERIE

Hvem vil ikke gerne ud at rejse og opleve verden? Det vil de fleste, men det er ikke altid, man får muligheden. For nogle handler
det om økonomi, for andre om tilgængelighed. Nogle har flyskræk, andre kan ikke få det vildt nok!
Hvor det for en del år siden var charterindustrien, der tegnede sig for den største del af feriemarkedet, så er det i dagens globaliserede verden mere normalt, at man skræddersyr sin egen rejse selv. Et par klik på nettet så er både fly og hotel booket. Og med
et klik mere står der også en bil og venter i lufthavnen. Men når man har et handicap, der kræver lidt ekstra opmærksomhed, så
er der flere ting, man skal huske at planlægge. Ikke fordi det behøver at være et problem, men fordi man gerne vil bruge sin ferie
på at holde ferie – og ikke på at bekymre sig.
På denne og de følgende sider har vi derfor samlet nogle historier om emnet ferie, som vi håber, du kan blive inspireret af.
Red.

GODE RÅD FRA

Handi-Travel-Info

HANDI-TRAVEL-INFO er et team fra

BUS

beslutte om overnatningen skal finde

Aarhus, der formidler information om

Det samme gælder rejser med bus. Husk

sted på hotel, vandrehjem eller ferie-

handicaptilgængelige rejser og rejsemål.

at informere rejsebureauet om, hvilket

lejlighed, og dels nøje tjekke tilgænge-

Du kan frit søge i deres rejsedatabase,

handicap du har, og om du skal have

ligheden pågældende sted. Det er altid

det er helt gratis. De kan også lave en

hjælp i bussen.

ærgerligt at blive negativt overrasket,

komplet skræddersyet rejseplan, som de

når man – ofte lidt sent - kommer frem

dog tager betaling for. Flere af initiativ-

HOTEL

tagerne fra virksomheden sidder selv i

Når det gælder hotellet, så er det af stor

kørestol, så de ved, hvilke udfordringer

betydning, at det lever op til de tilgæn-

REJSEFORSIKRING

det giver. Her giver de et par gode,

gelighedskrav, du stiller – f.eks. hvis du

Når du skal ud at rejse, er det vigtigt, at

enkle råd med på rejsen:

er kørestolsbruger. Her er det vigtigt, at

du er dækket ind af en rejseforsikring,

der er brede gangarealer, samt at værel-

hvis nu uheldet er ude. Så husk at få

FLY

set er tilgængeligt og badeværelset stort

tegnet en rejseforsikring.

Når der er tale om en flyrejse, så skal

med armlæn på toilettet. Samtidig er det

du huske at informere rejsebureauet om,

en god idé at undersøge, om du kan få

Hvis du har brug for råd og vejledning og

hvilket handicap du har, og om du har

en lift ind under sengen.

ikke ved, hvor du skal henvende dig for

behov for hjælp til at komme op og fra

til overnatningsstedet.

at få hjælpen, så er du velkommen til at

flyet. Og husk at fortælle, hvis du bruger

KØR-SELV-FERIE

kontakte Handi-Travel-Info (HTI).

manuel eller el-kørestol.

Handler det om kør-selv-ferie, så må du

Læs mere på hjemmesiden:

forberede dig grundigt hjemmefra. Dels

www.handi-travel-info.dk

FERIE
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Efter en lang køretur endte Jeppe ude
i Nevadas ørken, hvor han deltog i
Burning Man-festivalen.

Tilgængelighed

på ferien
- det er noget man selv skaber

Udfordringerne står nærmest i kø, når Jeppe Forchhammer
er ude at rejse. Men det tager han i stiv arm. Han vil opleve
verden og har indtil videre besøgt 33 lande.

tid for alvor et vendepunkt for Jeppe.

Af Frands Havaleschka

med Jeppe. Men de seks år på højskolen

Tidligere, da han boede hjemme, havde
forældrene altid rejst meget og fundet
glæde ved at dele deres ferieoplevelser
lærte ham, at tilgængelighed det er noget, man selv definerer – og selv skaber!

Hvis der er noget, Jeppe Forchhammer

Sådan har det også været for Jeppe

Det er faktisk blevet hans mantra,

hader, så er det dårlige undskyldninger.

Forchammer, 27 år, der om nogen ved,

som han efterlever og holder foredrag

Især undskyldninger for ikke at komme

hvor besværligt livet kan være, når man

om. Samtidig er det blevet udgangs-

ud at rejse. Der er trin, kantsten, trap-

har en form for cerebral parese, der gør

punkt for nogle fantastiske rejseoplevel-

per, dårlig tilgængelighed og hotel-

det svært at sidde roligt i kørestolen,

ser på egen hånd - med hjælpere - rundt

værelser, der ikke rummer plads til en

uden særlig meget balance i overkrop-

omkring i verden. Faktisk har han indtil

kørestol.

pen samt har arme og ben, der groft

videre besøgt 33 lande. Og det er ikke

sagt kun er i vejen. Tillige har Jeppe en

de ganske almindelige rejseoplevelser,

men det kommer man jo ingen vegne

mavesonde og er uden verbalt sprog, så

Jeppe samler på, ofte er det nogle helt

med, lyder hans vurdering.

al kommunikation foregår med øjensty-

vildt spektakulære ferier, som kun de

ret tale-computer.

færreste ville turde vove sig ud på.

kombineres med manglende tilgængelig-

Egmont Højskolen blev vendepunktet

rejse til USA skulle springe tandemspring

hed, så står de gode rejseoplevelser ikke

Flere ophold på Egmont Højskolen fra

i faldskærm i San Francisco og blev nødt

ligefrem i kø.

sommeren 2007 til 2013 blev imidler-

til at tape sig sammen med mastersprin-

- Undskyldningerne er ofte mange,

Og jo, mange mennesker med handicap er stærkt udfordret, og når det så

18
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Som dengang han på en længere

TEMA

TEMA Ferie

geren. Det var for at hans arme og ben

aldrig glemmer. Det foregik 30 meter

afgørende for, at det i det hele taget er

ikke fløj rundt som nogle farlige løsdele,

under en helikopter i en lang wire.

lykkedes ham at komme under vand i

der risikerede at slå masterspringeren

- Det var en helt vild oplevelse,

længere tid.

ud. Her var sikkerhedslåsen ikke nok,

fortæller Jeppe, mens han viser de vilde

hvilket er et godt eksempel på, at til-

billeder fra helikopterturen, som får en

mundstykke fra de traditionelle lungeap-

gængelighed ikke nødvendigvis er noget,

tur i Tivolis luftgynger til at minde om

parater, har han fået specialfremstillet

der findes, men noget man kan skabe,

ren søndagsskole.

en såkaldt ’full-face’ ansigtsmaske, der

hvis man har viljen og ser mulighederne.

Da han ikke er i stand til at bruge et

er skræddersyet til hans ansigt, og som
Føler sig fri i vandet

sikrer ham en mere hensigtsmæssig

erfaren skydiver, indrømmede efter

Som lille tog hans far og mor ham med

måde at trække vejret på under vand.

springet, at udfordringen med Jeppe

i svømmehallen, ja faktisk gik han til

havde været noget større, end han

svømning, helt til han var 17 år, hvilket

havde forestillet sig, og Jeppe husker

har gjort ham helt tryg ved vand. Samti-

tydeligt, at den amerikanske instruktør

dig har vand jo også den dejlige egen-

skyllede oplevelsen ned med et stort

skab, at det er nemt at bevæge sig i.

Instruktøren, der ellers var en meget

glas whisky, efter de var landet i god
behold.
Det var også samme instruktør, der
sørgede for, at Jeppe fik en flyvetur, han

Ved hjælp af den specialfremstillede
>>

ansigtsmaske, og de to obligatoriske

- Jeg føler mig fri og slapper mere
af i vandet, hvor trykket er en god
terapi for mine muskler, understreger
Jeppe, der altid har ønsket at dykke.
Det er en drøm, der for længst
er gået i opfyldelse. Faktisk er han
rimelig rutineret og har nu 53 dyk i
bogen, efter at han tog sit dykkerkursus på Egmont Højskolen. Igen er
det fantasien og viljen, der har været

Dykker-crewet samlet i vandet ved Gili Air,
Indonesien – Jeppe i midten med sin karakteristiske full-face maske.

Den er god nok. Sammen med hjælperen
David Lynge Madsen tæller Jeppe Forchhammer rejselande på verdenskortet og når frem
til, at han foreløbig har besøgt 33 forskellige
lande.

Jeppe har besøgt
følgende 33 lande:
Canada, USA, Sverige, Norge,
Finland, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Spanien, Portugal,
England, Italien, Schweiz, Østrig,
Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Kroatien, Slovenien, Grækenland, Tyrkiet,
Ægypten, Estland, Letland, Litauen,
Kina, Thailand, Fillippinerne, Japan,
Indonesien, Tanzania og Sydafrika.

Spastikeren 2/2017
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Det spændende midtpunkt
Alt bliver brændt af ved festivalens afslutning, deraf navnet
Burning Man.

Jeppe husker også en sjov oplevelse på
en rejse til Tanzania. Her besøgte han
en lille landsby, hvor tilgængeligheden
bestemt ikke var særlig god:
- Der var en grusvej med huller og
bump, men det blev alligevel en god
oplevelse, fordi vi så det sjove i udfordringen og vendte det hele på hovedet,
så det blev sjovt at være de steder, hvor
der var allermindst tilgængeligt, fortæller Jeppe, der har erfaret, at det mange
gange er de mest skøre ting, der binder
folk sammen.
Jeppe blev da også hurtigt landsbyens midtpunkt, som de mange børn og
voksne stimlede sammen om.
Nu er det imidlertid ikke sådan, at
det bærende på Jeppes rejser partout
skal være det mest primitive og umulige.

hjælpedykkere samt en specialuddannet

at få ham med ud i Nevadas ørken i

Derfor anskaffede han sig for nogle år

handicap-instruktør, som han altid skal

el-kørestol – brugt som en øjenåbner-

siden en ’jogger’ – der er en letrullende

have med, boltrer han sig som en fisk i

installation. Og mange var vildt impo-

kørestol/klapvogn med tre hjul, som for

vandet. Af sikkerhedsmæssige årsager

neret. En af dem var Jerry fra Texas,

det første ikke vejer så meget som en

er dyk ned til seks meter, det længste

som blev meget inspireret af Jeppe og

manuel kørestol, og for det andet er

han har været nede.

hans gå-på mod. Jerry havde aldrig selv

nem at betjene.

En af de største dykkeroplevelser

været uden for landets grænser, men at

Så går man lidt på kompromis med

fik han for nogle år siden, hvor han

Jeppe - trods store udfordringer - tog

nogle ting, så kan man komme steder

dykkede ved øerne Gili Air i Indonesien.

ud i verden, fik ham til at nytænke sit

hen, man ikke umiddelbart troede mu-

Vandet var varmt og livet under havover-

liv. Han har siden rejst rundt i en række

ligt. Blandt andet elsker Jeppe at færdes

fladen fantastisk med farvestrålende fisk

lande, og sidste år besøgte han Jeppe i

i naturen, og med joggeren under sig

og koraller.

Valby. Han havde fået et nyt liv, og det

har han med stor succes besøgt skove,

var Jeppe årsagen til, så det blev et hyg-

strande og sågar ørkener.

Burning Man

geligt gensyn.

På en længere rejse til USA, hvor han var
afsted med et hold af hjælpere, var den
ultimative største oplevelse at deltage
i festivalen ’Burning Man’ langt ude i
Nevadas ørken. Efter en hel dags køretur
i stegende sol, med en stor forsyning af
vand i bagagerummet, nåede Jeppe og
hans crew endelig frem til festivalen, der
det år samlede ca. 60.000 mennesker.
Det var en helt vild oplevelse med
en masse sjove aktiviteter i en hel uge.
Præmissen for at deltage er, at man
bidrager med en installation af kunst eller andet organisk materiale, som bliver
brændt af ved festivalens afslutning.
Deraf navnet.
Helt efter aftale blev Jeppe – og det
faktum at det i det hele taget var muligt

Et tandemspring i faldskærm
blev noget af en udfordring.
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Gode ferietips fra Østrig og Italien
Familien Lorenzen i Sønderborg har haft nogle rigtig gode ferieoplevelser, som de har lyst
til at dele med andre.
Af Dorte Lorenzen

Feriebillederne af hele familien Lorenzen har nogle
år på bagen, men oplevelserne holder stadig.

I Østrig fandt vi et totalt kørestolsvenligt

er en sø, man kan bade i. Og om vinteren

hotel, hvor alt er indrettet, så man kan

er det et populært skisportshotel.

være der på trods af kørestolen. Hotel

Læs mere på www.hotel-braeuwirt.at/

Brauwirt er navnet, der ligger i Kirchberg
Tilgængelige feriehytter i Italien

i Tirol.
Vi har aldrig før været et sted, hvor

I nærheden af Venedig fandt vi for

der helt bevidst ikke var stole nok ved

nogle år siden en lille hyggelig, privatejet

bordene i restauranten, og det var med

campingplads. Det var Ca’ Berton Village,

den bagtanke, at der jo også skulle

Lido de Jesolo. Her er der blandt andet

være plads til gæsterne i kørestol. Også

indrettet fire tilgængelige hytter med

baren var tilgængelig. Her sørgede en

plads til kørestolsbrugere. Alle butikker,

rampe for, at kørestolsbrugere kom op i

restauranter og adgang til stranden er

barniveau.

barrierefri. Det er en hyggelig camping-

Sammen med "hotelfatter" var det

plads og en virkelig lækker strand med

også muligt at komme ud at paraglide

alt til en god strandferie; godt vejr,

uanset niveau og fysisk handicap.

dejligt hav, god mad, lækre is osv.

Vi spurgte naturligvis "hotelfat-

Vi har været der i rigtig mange år,

ter", hvorfor han har lavet sit hotel så

både alene - altså vores familie på

handicapvenligt, og svaret kom med det

fem personer - men i en periode var vi

samme: 'Jeg har set så mange, der er

faktisk fire familier, der tog afsted sam-

endt i kørestol, fordi de havde prøvet

men. Fælles for alle familier er, at vi har

at paraglide uden at vide, hvordan man

et barn eller en ung med CP. Og der blev

skulle gøre!'

bare hygget. Da vi på et tidspunkt havde

Vil man så med ud at paraglide med

brug for et større toilet- og baderum,

ham? Ja, det vil man lige præcis, for han

ja så indrettede indehaverne det efter

ved, hvordan man gør!

vores ønsker. Så da vi kom tilbage året

Hotellet ligger smukt i Østrigs bjerge.

efter, stod det fuldstændig klar. Det kan

Om sommeren er der mange muligheder

man da kalde service. Virkelig et godt

for vandrer- og køreture, ligesom der også

feriested for børnefamilier.
Læs mere på: www.caberton.it/
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Hvis tilgængeligheden ikke var i orden, så var der
altid nogen til at hjælpe.

Flere familier på tur til Venedig.

TEMA

TEMA Ferie

Læsernes egne rejseoplevelser:
GRY PEDERSEN:

ANITA LEER PEDERSEN:

Jeg har været på Mar y sol på

Jeg kan varmt anbefale Disneyland i Paris.

Tenerife tre gange med el-køre-

Vi har været der flere gange og altid

stol. Det er et privatdrevet hotel

oplevet en god service. Når vi viser vores

i Los Cristianos på sydvestspid-

ledsagekort ved indgangen, får vi et kort

sen af Tenerife, og det er super

udleveret i Disneyland, som giver os ret

godt og 100 procent tilgænge-

til at gå/køre direkte til forlystelsen via

ligt med en kørestol. Der er lift

dennes udgang. Det virker altid, og det

ved den opvarmede pool, og på

er meget få ting, man ikke kan prøve i

stranden er der også strand-

forlystelsesparken, i modsætning til det vi

kørestole, så alle kan komme

ofte oplever i Danmark, hvor man ikke ved

i vandet. Det er lækkert. Som

egen hjælp kan gå til og fra forlystelsen.

nævnt har jeg været der tre gan-

Og sikkerheden fejler absolut ingenting i

ge og er aldrig blevet skuffet. Så

Disneyland, hvor man også kan leje hytter

det er ikke sidste gang jeg har

og værelser, der er handicaptilgængelige.

været der! Læs mere på: www.

Læs mere på: www.disneylandparis.dk

Disneyland Paris

Mar y sol

Mar y Sol er et flot og indbydende hotel, der bl.a.
tilbyder udlejning af hjælpemidler, personlig hjælp,
lægevagt 24/7 og et servicecenter med et hold af
sygeplejersker.

marysol.org

FREDERIK HOLM JOHANSEN:

Feriecenter Slettestrand
Et godt tip er Feriecenter Slettestrand. Det ligger i Fjerritslev i Nordjylland blot 200 meter fra Vesterhavet, som en del af Svinkløv Plantage.
Det er et super tilgængeligt sted og rummer mange aktivitetsmuligheder. Feriecentret omfatter både ferielejligheder og feriehuse i forskellig størrelse, og med familien Kronborg som værtspar er det muligt at lave skræddersyede ferieophold for større og mindre grupper. Flere
af foreningens kredsforeninger bruger Feriecenter Slettestrand fast på årlige medlemsture. Læs mere på www.slettestrand.dk

Hyggelige hestevognsture i Svinkløv Plantage er en af de
populære aktiviteter, når man gæster Feriecenter Slettestrand.
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Ugerløse Feriecenter
ferielejligheder, hytter
og camping
“Den Vestsjællandske Riviera”

Kom og oplev "den Vestsjællandske Riviera" i ferielejlighed, hytte eller som campist. I skønne omgivelser,
med den smukke natur og havudsigt som
nærmeste nabo.
Der er nemt at komme rundt på feriecentrets
område for ældre, kørestolsbruger og bevægelseshæmmede gæster. Ferielejlighederne er handicapvenlige og alle stier og veje er flise eller asfaltbelagt. Gode fiskemuligheder, kiosk, reception, bordtennis, legeplads, hoppepude, minigolf, petanquebane
og boldbane. Med direkte adgang til mole og privat
strand. Her er oplevelser i rigt mål for alle.

Hjertelig
velkommen!
Græsmarken 17 • 4400 Kalundborg
info@feriecentret.dk • www.feriecentret.dk
Tlf. 59 50 43 23
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TEMA Ferie

Du kan komme på ferie i Danmark
med socialpædagogisk støtte

Ankeafgørelse præciserer, at socialpædagogisk bistand efter servicelovens § 85 kan bruges
til støtte udenfor hjemmet, blandt andet til rejser – bare ikke i udlandet.
Uanset om du bor i et bofællesskab

behov efter en konkret og individuel vur-

borgere kan have ret til at modtage støtte

eller i egen bolig, giver serviceloven dig

dering nødvendiggør hjælpen.

under kortere ferieophold af 4-5 dages

mulighed for at få socialpædagogisk

Kommunen kan altså ikke undlade at

varighed i Danmark. Derimod gælder det

bistand, hvis du på grund af betydelig

opfylde servicelovens bestemmelser med

socialpædagogiske tilbud efter § 85 ikke i

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

henvisning til en servicestandard, der ikke

udlandet.

har behov for støtte. Den socialpæ-

giver mulighed for at bevilge socialpæ-

dagogiske bistand kan bestå af hjælp,

dagogisk støtte uden for hjemmet f.eks. i

rådgivning, støtte eller omsorg, så det er

forbindelse med ferieophold.

muligt at leve et liv på egne præmisser.
Hjælpen kan også bestå af mere prak-

Spastikerforeningens socialrådgiver,
Jens Tamborg, understreger, at støtten

tisk betonede funktioner som f.eks. ledsa-

ofte ydes som et element i et samlet

gelse til rejser, behandling og lægebesøg

tilbud om bl.a. rådgivning, støtte, hjælp til

samt indkøb og læsning af post.

pleje, behandling, træning eller ledsagelse:

Og selv om kommunen har fastsat et

- Formålet er at styrke den enkeltes

serviceniveau, der f.eks. ikke giver borge-

funktionsmuligheder og kompensere for

ren mulighed for at komme på ferie, skal

en nedsat funktionsevne. Ankeafgørelsen

serviceniveauet fraviges, hvis borgerens

60-15 præciserer, at den omtalte gruppe

- Hjælp efter servicelovens § 85 kan også
bruges i forbindelse med kortere ferieophold,
oplyser Spastikerforeningens socialrådgiver,
Jens Tamborg.

Husk at have forsikringen i orden!
Uanset hvilket tidspunkt på året du

knallertforsikring og pensionsopsparing.

seforsikringen, så gælder den i op til 60

holder ferie, så er det vigtigt, at du er

Læs mere på:

dage i hele verden.

forsikret, inden du tager hjemmefra.

www.handiforsikringsservice.dk

HGF, der samarbejder med 13 foreninger og virksomheder, har en bred

En rejseforsikring fra Handi Forsikringsservice sørger for at hjælpe dig med

HGF Forsikring

portefølje af forsikringstilbud. Listen

lægebesøg, hjemtransport eller måske

Et andet godt bud på forsikringsmulig-

omfatter: Indboforsikring, husforsik-

en forlængelse af opholdet, hvis du ikke

heder for mennesker med handicap og

ring, ulykkesforsikring, bilforsikring,

er i stand til at rejse hjem.

kroniske lidelser er HGF Forsikring, også

rejseforsikring, medhjælperforsikring,

kaldet Handicappedes Gruppeforsikring.

bostedforsikring, fritidshusforsikring,

giver dig muligheden for at få penge

De er en del af Købsstædernes Forsik-

motorcykelforsikring, kæledyrsforsikring,

tilbage, såfremt du bliver syg og ikke kan

ring, som overtog HGF for to år siden.

campingvognsforsikring, knallertforsik-

tage afsted på ferien alligevel. Husk den

De kan bl.a. tilbyde en særlig ulykkesfor-

ring og trailerforsikring.

skal være tegnet senest samme dag,

sikring til mennesker med handicap, som

Også pårørende til personer med

som rejsen er betalt.

også dækker, hvis lidelsen er medvirken-

handicap eller kroniske lidelser kan blive

de til skaden. Det gør andre selskabers

forsikret i HGF.

ulykkesforsikringer normalt ikke.

Læs mere på www.hgf.dk

Afbestillingsforsikringen (RejsePlus)

Handi Forsikringsservice samarbejder
med 12 foreninger, deriblandt Spastikerforeningen, og har forsikringsselskabet

Ulykkesforsikringen fra HGF kan

Codan som partner. Handi Forsikrings-

tegnes uden lægeerklæring, og prisen

service tilbyder også boforsikring, hæn-

er blot 1200-1300 kr. årligt, hvis man

delsesforsikring, hjælperforsikring, bil/

er under 50 år. Når det handler om rej-
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Af Trine Kamp Larsen, kursuskonsulent i Spastikerforeningen

Forårstid
er kursustid
Foråret byder på masser af læring og
nye venskaber – i hvert fald, hvis man
deltager i et eller flere af Spastikerforeningens mange kurser.

Venskaber er vigtigt, og det at komme ud på
egne ben er noget af det, der er med til at
forme et ungt menneske. Det mener Susanne
Heibøll og Tor Bjerregaard, begge pædagoger med mange års
erfaring med at arbejde med unge mennesker med handicap.
Igen i år er de værter for årets Teenageweekend, der er et
tilbud til unge mennesker, som gerne vil tilbringe en weekend
med nye venner og udfordre sig selv væk fra forældrene.
Nye omgivelser giver nye muligheder
Det er ikke nyt, at Spastikerforeningen holder Teenageweekend, men som noget nyt ligger den på Musholm Bugt Feriecenter i Korsør. De nyrenoverede omgivelser giver gode muligheder
for at være sociale. Her er grillpladser, et hav af små kroge og

- Det kan være grænseoverskridende, både for den unge,

aktivitetsrum, direkte adgang til stranden – som naturligvis er

men ikke mindst for forældrene, at være væk en weekend,

fuldt tilgængelig – og en kæmpe sportshal, der indbyder til at

særligt hvis man aldrig før har prøvet at være hjemmefra. Men

være aktiv. Og netop det aktive er i centrum i weekenden, der

faktisk får vi lutter gode tilbagemeldinger, og mange kommer

starter med tjek-ind fredag før aftensmad.

igen år efter år, fordi de har haft så meget sjov, slutter Susanne

Den første aften går med at lære hinanden lidt at kende,
spille spil, quizze og spise aftensmad. Og næste dag går det løs

Heibøll og lover, at årets Teenageweekend bliver mindst lige så
sjov og hyggelig som de foregående.

i hallen:
- Vi skal simpelthen have fuld valuta for den hal, så vi

Fyraftensmøder er et hit!

planlægger at bruge klatrevæggen, spille el-hockey og tage

Det kan være svært at hive en hel weekend ud af kalenderen,

nogle ture på svævebanen. Det bliver sjovt og udfordrende, og

men heldigvis har vi også en række fyraftensmøder på program-

alle kan være med, for vi tilpasser niveauet til deltagerne, siger

met. Kurset ’Aldring med cerebral parese’ sætter fokus på, hvad

Susanne Heibøll, der understreger, at ingen bliver presset til

der sker med kroppen, når vi bliver ældre, hvordan en krop med

noget, de ikke har lyst til. Men nogle gange er det selvfølgeligt

cerebral parese ældes anderledes end en krop uden, og om vi

sjovere, hvis man prøver at springe ud i noget, man ikke vidste

selv kan gøre noget for at holde kroppen så frisk så længe som

man turde.

muligt. Det er Elsass Instituttets udviklingsdirektør Peder Esben,

Resten af lørdagen står på underholdning, og vi har været

der taler, og som altid er der både muligheder for at stille

så heldige at få stand-upperen, Sebastian Dorset til at komme

spørgsmål og indgå i en dialog med oplægsholderen, så ingen

forbi. Lørdag aften er der festmiddag, og søndagen står på eva-

går hjem med ubesvarede spørgsmål. Fyraftensmødet er for

luering og afslutning, men også en dukkert for de friske.

alle, der interesserer sig for kroppen, når den bliver ældre.

Og vi er jo allerede inde i juni, så vandet er nok koldt, men

Er du klar til uddannelse? Fyraftensmødet med samme navn er

ikke iskoldt. Uanset vejr, funktionsnedsættelse og alder bliver

for dig, der skal i gang med en uddannelse, og som har brug for et

det en weekend fyldt med gode oplevelser og nye venskaber, og

overblik over, hvad der skal til for at lykkes. Hvilke krav stilles der,

faktisk hygger de fleste sig så meget, at de ikke vil hjem igen:

kan jeg få støtte og hvilke udfordringer, kan jeg løbe ind i?
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Det er Spastikerforeningens psykolog Klaus Christensen,
der underviser, og Klaus har mange års erfaring med at støtte
mennesker med CP på arbejdsmarkedet og igennem uddannelsessystemet.
Det er altid sundt at røre sig og ikke mindst, hvis man har
cerebral parese – det kan bare være en lidt større udfordring.
Fyraftensmødet ’Aktiv med et twist’ stiller skarpt på, hvad der
sker i en krop, når man er inaktiv, og hvad der sker, når man
rører sig. Deltagerne får gode input til, hvordan man kan være
fysisk aktiv, selvom man har en funktionsnedsættelse. Det er
fysioterapeuterne Jonas Skafte Jensen og Helle Hüche Larsen fra
Elsass Instituttet, der underviser.
Vil du vide mere – så tøv ikke med at kontakte kursuskonsulent Trine Kamp Larsen på tkl@spastik.dk eller 38 88 45 75.

Aktiv med et twist
Afholdes den 4. maj kl.17-19.30 hos Spastikerforeningen i
Taastrup. Det koster 75 kr. at deltage, og hjælpere er gratis,
men skal tilmeldes. Tilmelding og betaling senest
23. april på vores hjemmeside spastikerforeningen.dk/kurser.

Klar til uddannelse
Afholdes den 27. april kl.17-19.30 på Trinity i Fredericia. Det
koster 75 kr. at deltage. Hjælpere deltager gratis, men skal
tilmeldes. Tilmelding og betaling senest 18. april på vores
hjemmeside spastikerforeningen.dk/kurser.

Aldring med cerebral parese
Afholdes den 25. april kl.17-19.30 hos Spastikerforeningen
i Taastrup. Det koster 75 kr. at deltage. Hjælpere deltager
gratis, men skal tilmeldes. Tilmelding senest 18. april gennem vores hjemmeside spastikerforeningen.dk/kurser.

Teenageweekend
Afholdes den 16.-18. juni
på Musholm Bugt Feriecenter i Korsør. Trods navnet er
man velkommen til at deltage, hvis man har cerebral
parese og er 14-21 år. Det
koster 750 kr. for deltagere
og 1.000 kr. for bevilligede hjælpere. Prisen inkluderer fuld
forplejning. Sidste tilmelding er 15. maj på vores hjemmeside spastikerforeningen.dk/kurser.
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Da videnskab blev til kunst
Hvordan formidler man sin egen krop som kunst? Det er skulptør og billedkunstner Kristian Sverdrup ved at undersøge. Arbejdet skal munde ud i en stor udstilling i Kunsthal NORD i Aalborg.
Af Trine Kamp Larsen, kursuskonsulent

- Jeg vil gerne vise, hvordan man kan
overføre muskelfunktioner, bevægelse
og nerveaktivitet i noget rumligt, men
præcis hvad publikum ser, det er op til
dem. Jeg arbejder med flere forskellige
materialer, blandt andet et stort træværk
der, når det bliver lakeret, ligner rav.
Min krop kan derved tage flere forskellige former, farver og funktioner, og
det bliver aldrig ensformigt at kigge på
værkerne, for de ændrer sig lidt hele
tiden, forklarer Kristian om baggrunden
for udformningen.
Mange bolde i luften
Kristian Sverdrup er uddannet på Det
Kongelige Kunstakademi, og har siden
han blev færdig haft en alsidig karriere,
om end udstillingen i Aalborg bliver den
største. Med hver udstilling skal han
genopfinde sig selv, og inspirationen får
han fra mange forskellige ting.
Den krøllede hjerne holder aldrig fri,
og Kristian ved ikke, hvad han finder
på, når han er færdig med udstillingen
i Aalborg. Men han ved, at han vil søge
Kristian Sverdrup er i fuld gang med at udvikle sin udstilling i Aalborg, der bliver hans hidtil
største. To assistenter hjælper ham med at færdiggøre nogle af værkerne.

penge til at lave en ’artist talk’, altså
formidlingssession under udstillingen så
han og de andre kunstnere kan fortælle

Kristian Sverdrup har cerebral parese, og

da vi besøger ham i hans værksted, som

om arbejdet med værkerne og dermed

da han for et par år siden deltog i Elsass

han har fået stillet til rådighed af Statens

formidle direkte til publikum.

Instituttets store undersøgelse af gang-

værksteder for kunst under Kulturministe-

funktionen, fik han en god ide: Han ville

riet. Her har han søgt – og fået bevilliget

Sidste år var han således i Ungarn og

formidle de data, som undersøgelserne

– en værkstedsplads i to måneder, mens

udstille sammen med netværket Dansk

gav, i en række store kunstværker, altså

han arbejder med udstillingen.

Folkekunst, der er en forening, han selv

omsætte videnskab til kunst.
Projektet lykkedes. Kristian søgte fon-

- Det bliver den største udstilling, jeg

Kristian har mange bolde i luften.

har været med til at stifte. Tanken er

har lavet, og de to måneder er ikke et

at promovere dansk kunst i udlandet,

de og fik en portion penge til at finansiere

øjeblik for meget. Der skal arbejdes på

og gruppens 30 medlemmer udstiller

skabelsen af værkerne, som han udvikler,

højtryk for at få det hele færdigt, siger

således udelukkende uden for landets

mens to assistenter står for den fysiske

Kristian, der med ’det hele’ mener mini-

grænser.

udførsel af dem. Kunstværkerne skal

mum tre skulpturer og tre billeder, som

munde ud i en stor udstilling på Kunsthal

alle er inspireret af de data, der blev

NORD i Aalborg, der åbner i maj.

udtrukket af hans gangtests. Kristian
bringer sig selv i spil med værkerne, men

Kroppen som redskab

det er op til publikum at tillægge dem

Kristian Sverdrup ser ganske tilfreds ud,

værdi:
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Kristians udstilling hedder ’Mellem
forskningsobjekt og kunstsubjekt’ og
kan ses i Kunsthal NORD i Aalborg fra
6. maj til 5. juni 2017.

Kom med
Spastikerforeningen
til Skive Festival

Lørdag den 3. juni 2017
fra klokken 11.00
Køb en endagsbillet til kun
225 kr. for voksne og 125 kr.
for børn og hjælpere.
Billetprisen dækker:
Fri adgang til musikområdet hele lørdagen
Hygge og gratis kaffe i eget telt
Sodavand og fadøl til fornuftige priser
Eftermiddagskage og let middagsmenu
Handicaptoilet lige ved teltet
I løbet af dagen vil du opleve masser af god musik, hygge
og samvær med en række musikglade mennesker. Lørdag
er programmet ekstra stærkt på alle tre scener. Se boksen
til højre.
Sådan køber du billetter:
Skriv til cpskive@mail.dk eller ring på telefon 97 14 24 83
eller 21 29 48 44 – hverdage efter klokken 18. Oplys
navn, medlemsnummer, antal billetter, hvilken kreds du
tilhører eller hvilken kommune, du bor i.
Betalingen skal foretages som bankoverførsel til konto
7613-1011868, men kan også ske via MobilePay på
21 29 48 44. Bestillingen er først gyldig, når betalingen
er foretaget.
Vi har kun plads til 200 i teltet, så bestil allerede nu!
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stopopshop.dk

På Stopopshop.dk hjælper vi dig med at finde den bedste løsning til netop dine udfordringer.
Takket været eget handicap og kendskab til mange forskellige udfordringer, er vi klar til
at rådgive dig bedst muligt. Vi har et sortiment af de mest populære varer, men det
udelukker ikke, at vi kan hjælpe dig med andre ting...
På Stopopshop.dk er det ikke hvilke produkter vi har, men derimod hvad du står og skal bruge, som er
det afgørende. Har vi ikke det du søger, vil vi gøre, hvad vi kan for at skaffe den bedste løsning for netop dig.

OplevNexo.dk
Handicap Tour Coop Bornholm
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Farver hjalp mig
til at bruge et tastatur

Leif E. Larsen har perceptuelle vanskeligheder
og har derfor svært ved at overskue et tastatur.
For ham ser alle tasterne helt ens ud. Men brug
af farver har hjulpet ham, og nu vil han gerne
hjælpe andre.
Tekst: Leif E. Larsen · Foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Da jeg for mange år siden gik i skole og skulle lære at skrive

i København med alle dens farvesektioner. Senere er jeg også

på skrivemaskine, havde jeg flere vanskeligheder. Af motoriske

blevet meget inspireret af økosamfundet Dyssekilde i Torup,

grunde kunne jeg ikke skrive på skrivemaskine, så jeg fik aldrig

hvor hvert hus har sit eget særpræg med farver og former. Det

lært 10-finger-systemet. Da jeg heller ikke havde overblik over

gør det lettere at finde rundt i. Men det, der først og fremmest

skrivemaskinens tastatur, blev jeg meget træt i hovedet, når jeg

har inspireret mig, er vores eget Handicaporganisationernes

forsøgte, hvilket både undrede andre og mig selv. Var jeg mon

Hus i Høje-Taastrup, hvor hver afdeling har sin egen stærke

dum, eller hvad var der galt med mig?

farve.

Jeg opgav derfor at skrive på skrivemaskine og gik tilbage til
at skrive i hånden.
Mange år senere var jeg på et huske/hukommelses-kursus

Jeg har som sagt perceptionsvanskeligheder og svært ved
at finde rundt i byen eller i et hus, men jeg opdagede, at det
her var lettere at finde rundt, end det var alle andre steder

hos magister Leif Hierwagen. Det hed "Det ikoniske talsystem"

på grund af farverne. Så jeg tænkte, at når man kan bruge

og var et kursus, hvor man skulle lære at huske tal ved at bruge

farverne til at finde rundt i et hus, så måtte man også kunne

farver. F.eks. kunne man så huske telefonnumre, hvilket jeg ikke

bruge farverne til at finde rundt på computertasterne.

kunne før. Men det var en stor succes for mig og alle de andre
kursister.
Det undrede mig egentlig ikke, for farvesansen er en sans,

Konstrueret et system
Jeg har derfor sammen med min veninde, Henni, der også har

vi altid har haft lige siden urtiden. Bogstaverne og tal er noget,

perceptionsvanskeligheder og svært ved at overskue et tasta-

vi har tillært os senere.

tur, konstrueret et farvesystem til vores computere. Efter vi har
taget det i brug, er vores skrivehastighed mere end fordoblet,

Inspireret af bygninger
En anden ting, der også har inspireret mig, er biografen Palads

og vi er ikke nær så trætte i hovederne som før.
Midt i perioden, hvor jeg gik på et computerkursus på Kommunikationscentret i Hillerød, fik jeg mit farve-system på, og
det hjalp gevaldigt. Det var godt, at jeg fik lov til at tage det i
brug, for jeg tror ikke, at Henni og jeg er de eneste i hele verden - eller bare i Danmark - der ikke kan overskue et tastatur.
Selvfølgelig ville det være godt, hvis det var tilfældet, men jeg
tvivler.
Har du lyst til at prøve?
Hvis du også har problemer med at overskue et tastatur, er du
velkommen til at kontakte mig.
Jeg har lavet et kursusprogram på fem moduler, som jeg
sender ud på mail. Måske kan du bruge det, i hvert fald er du
velkommen til at prøve det. Kurset er gratis, du skal blot henvende dig til undertegnede:
Leif. E. Larsen, Solen 34,
3390 Hundested.

Leif E. Larsen har cerebral parese og har i en sen alder lært sig at
mestre en pc takket være et farvesystem, som han selv har opfundet.
Det er også kommet hans veninde Henni til gavn.

Telefon: 47 98 81 71
Email: leifelarsen@dukamail.dk
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Jobbet i SKAT gør op med fordomme
Cerebral parese behøver ikke være en hindring for at være en del af arbejdsmarkedet.
Det fortæller Kresten Pedersen, tidligere elev og nu fastansat i tolden.
Af Maja Vestergaard Bigum, SKAT

I den traditionelle ansøgningsrunde
havde Kresten Pedersen, 22 år, søgt om
at blive elev i tolden. Han kom til samtale og gjorde et godt indtryk, men der
var to andre unge, der var spot on til
de opslåede stillinger, og de blev ansat.
Alligevel kunne Erik Biegel, den rekrutterende leder, og Anette Rye fra HR ikke
glemme den nervøse, men nysgerrige
ansøger Kresten.
- Der var noget over ham – et engagement og drive. Men som elev i tolden
skal man rundt omkring i SKAT og bl.a.
otte måneder på smuglerikontrol, et
arbejde i felten der ikke var optimalt for

Erik Biegel er glad for, at han holdt fast i sin intuition og fandt en elevplads til Kresten Pedersen, der nu er uddannet indenfor told og skat.

Kresten, der har cerebral parese, siger
Erik Biegel og fortsætter:

Som alle andre

han tog beslutningen og fik Kresten ind,

- Derfor var jeg nødt til at tænke lidt

- Jeg er naturligvis taknemmelig for, at

er han ikke i tvivl: Det handlede om at

kreativt. Hvordan kunne vi ansætte ham,

jeg fik chancen i sin tid. Samtidig føler

gøre en forskel for et ungt menneske.

så det gav mening – både for Kresten og

jeg dog, at jeg har vist, at jeg er en

vores arbejdsplads?

kapacitet, der bidrager aktivt til opgave-

af en arbejdsplads, der er rummelig.

løsningen. Jeg er her ikke bare, så SKAT

Selvom det jo var et sats: Kunne han

nogle snakke med Kresten og forhand-

kan pudse sin glorie, men er en med-

klare det? Det kunne han! Og med god

linger med kommunen i forhold til mu-

arbejder præcis som alle andre. Jeg har

hjælp fra kollegerne der tog godt imod

ligheder og tilskud. Sideløbende opstod

bare nogle andre fysiske udfordringer,

ham og brugte ham som en ressource,

der en åbning: HR stod nemlig pludselig

uddyber Kresten.

slutter Erik Biegel.

Efter Erik Biegels overvejelser fulgte

med en ekstra ledig elevplads på lands-

At vise man sagtens kan være som

- Jeg er stolt over at være en del

Efter Krestens elevtid, der sluttede

plan. Og en aftale kunne falde på plads,

alle andre på trods af et handicap, er

med udgangen af 2016, blev han ansat

så Kresten startede som elev.

vigtigt for ham. Han fortæller, hvordan

i Told 2 i Frederikshavn, hvor han løser

hans kommunale ledsager, der i fritiden

administrative opgaver og har ekspedi-

Hirtshals, der bød på både kundeser-

hjælper ham med praktiske opgaver,

tionsvagter. På sigt håber han at kunne

viceopgaver inden for moms, forskuds-

praler med jobbet i SKAT og hans køre-

videreuddanne sig inden for tolden.

og årsopgørelse og toldopgaver som

kort på trods af de spastiske lammelser,

rettelsesangivelser, hvis der har været

Kresten har haft siden fødslen på grund

fejl i fortoldninger. En praktiktur til Aar-

af iltmangel.

Det blev en elevtid i Hjørring og

hus med administrativ sagsbehandlings-

- Det er da vildt fedt at være med til

arbejde blev det også til. Kresten kom

at gøre op mod nogle fordomme, siger

altså godt rundt, selvom det ikke blev

Kresten og understreger, at det også er

til smuglerikontrol. Til gengæld kan han

derfor, han gerne vil deltage i artiklen.

uden problemer arbejde ved en computer, og det er også her, han løser de

Den stolte leder

fleste af sine opgaver.

Når Erik Biegel skal sætte ord på, hvorfor
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En rummelig arbejdsplads
SKAT har indgået et samarbejde med
Hjørring Kommune, der indebærer, at
den betaler ca. halvdelen af Krestens
timer, samt at han er omfattet af
§ 56-ordningen, der giver Kresten
mulighed for at gå til f.eks. fysioterapibehandling i arbejdstiden, som
modregnes af kommunen.

Ordninger der kan
hjælpe dig i job
Historien om Kresten er et godt eksem-

optræning i en virksomhed. Hvis du er

pel på, at mange ting kan lade sig gøre,

ansat i fleksjob, skal du ikke have en

hvis der er vilje og åbenhed fra arbejds-

§ 56 aftale, for så er din arbejdsgiver

giverens side. Små ting, som mange

allerede berettiget til at få sygedagpen-

arbejdsgivere måske ikke er vidende om,

gerefusion fra første sygedag.

kan være afgørende for, at man med

Aftalerne er beskrevet i sygedagpen-

et handicap kan tage og opretholde en

gelovens § 56 - derfor hedder det en §

jobfunktion.

56 aftale.

Vi vil her beskrive to af de ordninger,

Kontakt til
rådgiver-teamet

som du i mange tilfælde vil kunne gøre

Personlig assistance

En ny sag startes altid ved en telefon-

brug af.

Jobcenteret kan yde personlig assistance

henvendelse. Du kan kontakte

til ledige, lønmodtagere og selvstændige

Spastikerforeningens rådgivningsteam

En § 56 aftale

erhvervsdrivende, der på grund af en

på følgende numre og træffedage:

Hvis du lider af en langvarig eller kronisk

varig og betydelig fysisk eller psykisk

sygdom, der betyder, at du kan få en del

funktionsnedsættelse har behov for

sygefravær på dit arbejde, har du mu-

særlig personlig bistand for at kunne

lighed for at få en aftale, der nedsætter

varetage deres job.

din arbejdsgivers udgifter i forbindelse

Den personlige assistent skal kom-

med dit sygefravær, da din arbejdsgiver

pensere for personens funktionsned-

kan få sygedagpengerefusion fra din

sættelse. Den personlige assistent kan

første fraværsdag.

hjælpe med f.eks. praktiske arbejdsfunk-

Du har også mulighed for at få en

tioner eller støtte til tilrettelæggelse af

aftale, hvis du skal indlægges, gå til am-

arbejdsdagen. De faglige og indholds-

bulant behandling eller have nødvendig

mæssige jobfunktioner skal personen

genoptræning.

med et handicap selv kunne udføre.

Ordningen kræver, at din sygdom/

Jobcenteret kan yde tilskud til en

handicap kan medføre et sygefravær på

personlig assistent i op til 20 timer pr.

mindst 10 dage om året.

uge for personer, der er beskæftiget 37

Det er kommunen, der skal godkende en § 56 aftale. Aftalen indgås mellem
dig og din arbejdsgiver.
Aftalen gælder i op til to år ad

Tilskuddet bevilges enten i en
afgrænset periode eller på ubestemt

bejdsforhold og den bestemte sygdom.

et mere betydeligt handicap kan efter

Aftalen kan fornys, hvis betingelserne

en konkret vurdering få tilskud til flere

fortsat er opfyldt.

timer, og funktionen som personlig as-

løn eller sygedagpenge under sygefra-

sistent kan eventuelt varetages af flere
personer.
Reglerne finder man i lov om kom-

vær. Det gælder uanset, om du er privat

pensation til handicappede i erhverv,

eller offentligt ansat.

kapitel 3 og 4. Hvis du vil vide mere,

Muligheden gælder også, hvis du er
førtidspensionist og har et mindre job,
eller du er revalidend i oplæring eller

Socialrådgiver
Jens Tamborg
Tirsdag kl. 15-18 og onsdag kl. 9-12
på telefon 38 88 45 96

Socialrådgiver
Anne-Marie Larsen

bevilget 16 timer om ugen.

tid. En person med flere handicap eller

at få en § 56 aftale, hvad enten du får

Mandag kl. 15-18 og fredag kl. 9-12
på telefon 38 14 88 98

timer pr. uge. I Krestens tilfælde er han

gangen og er knyttet til det bestemte ar-

Alle lønmodtagere har mulighed for

Socialrådgiver
Mia Ibæk Touborg

Tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 10-12
på telefon 38 88 45 97

Psykolog
Klaus Christensen
Tirsdag kl. 15-18 og torsdag kl. 9-12
på telefon 38 88 45 95

er du altid velkommen til at kontakte
foreningens socialrådgivere.
Mia
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Redigeret af Cæcilie Nisbeth

Det var en fantastisk bedrift
at få Jacob Riis med op på
Nordens højeste bjerg. Men
det lykkedes.

SUMH holdt
seminar om politik
I weekenden den 18.-19. februar holdt
SUMH et seminar for medlemsorganisationerne om politik og politisk kommunikation. CP Ungs formand, Cæcilie Nisbeth, og kasserer Britt Drud Sørensen,
deltog. Vi blev klædt rigtig godt på til at
udvikle vores egne politiske mærkesager og ytre os politisk på Facebook og
Twitter. Det er et arbejde, vi nu så småt
er gået i gang med, og som gerne skulle
gøre CP Ung mere synlig.

Årsmøde, generalforsamling
og Riis Ekspedition
Vi holdt vores årsmøde med dertilhørende ordinær generalforsamling lørdag
den 28. januar. Inden generalforsamlingen havde vi besøg af repræsentanter fra Riis Ekspeditionen. De fortalte om deres store bedrift, bestigelsen af
Nordens højeste bjerg, Galdhøpiggen i Norge. Det lyder ikke umiddelbart som
noget vildt, men når hovedpersonen er kørestolsbrugeren Jacob Riis, så bliver
det pludselig en ’mission impossible’.
Jacob Riis og syv andre gutter tog i maj 2015 til Norge for at forsøge at
gøre det, ingen andre havde gjort før: Nemlig som kørestolsbruger at bestige
Nordens højeste bjerg.

CP Ung – nu på Twitter:
#ungmedcp
I slutningen af 2016 gik CP Ung i
luften med en profil på det sociale
medie, Twitter. Twitter er et medie,
hvor politikere, kommunikationsfolk,
meningsdannere og interesseorganisationer (NGO) har deres tilholdssted. Det er en del af en bevidst
strategi henimod at blive mere politisk, nu hvor der er kommunal- og
regionsvalg i 2017. Du kan finde os
via brugernavnet @ungmedcp eller
hashtagget #ungmedcp.

Undervejs i deres fortælling om den bemærkelsesværdige tur fik man et
klart indtryk af, at de var tæt på at give op flere gange. Men med stædighed,
mod og viljestyrke lykkedes det dem til sidst at nå toppen og skrive sig ind i
historiebøgerne.
Er du interesseret i at vide mere om Riis Ekspeditionen, kan du finde dem
på Facebook.
Selve generalforsamlingen foregik i god ro og orden med Spastikerforeningens direktør Mogens Wiederholt som dirigent. Formand Cæcilie Nisbeth
fremlagde en grundig og omfattende årsberetning, der blev efterfulgt af en
konstruktiv debat blandt deltagerne, bl.a. om Spastikerforeningens navn - og
om det burde være et andet, nu hvor vi hedder CP Ung.
Regnskabet blev fremlagt og vedtaget uden bemærkninger. Det viste, at vi
kom ud af 2016 med et lille underskud på 1.970 kr.
Der var genvalg til formand Cæcilie Nisbeth, kasserer Britt Drud Sørensen og
bestyrelsesmedlem Sille Subcleff Larsen.

Mød CP Ung
på medlemsdagen
lørdag den 20. maj!
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Fridykning

er medicin for vandhunde
To kursister med cerebral parese (CP) er i gang med et forløb i fridykning.
Tekst: Frands Havaleschka – Foto: Morten Rosenvold Villadsen

De to nordsjællændere, Martin Læggs-

Morten Rosenvold Villadsen er tidligere

gård og Mick Søfeldt Hedrich, er nogle

danmarksmester i fridykning og forfatter

rigtige vandhunde, der elsker det våde

til 'Hold Vejret - en bog om fridykning'.

element. Men fra de mere løsslupne

Han holder foredrag om krop og fridyk-

vandaktiviteter har de nu kastet sig over

ning - også for handicappede.

disciplinen fridykning, der ikke kun er

Uden brug af iltflasker lærer man at holde
vejret under vand og økonomisere med
kræfterne, så fridykket kan vare så lang tid
som muligt.

- Når det handler om at holde vejret,

spændende, men også har givet dem et

så handler det for os allesammen om

oplevet, at man i mange former for træ-

fysisk og mentalt boost. Fridykning kan

en mental udfordring, hvorfor et fysisk

ning skal nå en række opgaver inden for

nemlig en masse, når man som Martin

handicap ikke altid er et handicap i den

en bestemt tidsramme, og det kan ofte

og Mick har cerebral parese.

sammenhæng, understreger Morten Ro-

være med til at stresse organismen.

- Når man træner fridykning, så lærer
man at slappe af, finde ro og få helt
styr på sin vejrtræning. For fridykning er

senvold Villadsen, der tidligere har haft et
privat forløb med en ung dreng med CP.
- Han nåede længere og var bedre til

- Men i fridykning er der kun enkle
regler. Her sættes der fokus på organismens egen rytme og overskud til at

sporten, hvor det handler om at gøre

at slappe fysisk og mentalt af end flere

lære nye ting, og det kan jeg godt lide,

det så godt som muligt på en enkelt

af dem, der træner til Frømandskorpset,

understreger Martin, der ligesom Mick,

vejrtrækning, fortæller dykkerinstruktør

som jeg har trænet sideløbende, vurde-

gerne vil fortsætte med fridykning efter

Morten Rosenvold Villadsen.

rer Morten Rosenvold Villadsen.

kurset, hvis økonomien er til det.

Godt igennem kurset ser det også
Mental udfordring

ud til, at begge deltagere med CP har

Kort om kurset

Det er en udfordring for krop og hjerne,

opnået forbedringer.

Kurset i fridykning afholdes i samarbejde

når man skal være under vandet uden at

- Vi valgte at deltage, fordi vi trængte

med Elsass Instituttet og Geelsgårds-

trække vejret. Det kræver både krops-

til at arbejde med vores vejrtrækning og

skolen. Du kan kontakte Morten på

kontrol og mental kontrol at få det til at

den indre ro, og nu kan vi holde vejret

morten@holdvejret.dk for at høre, om

lykkes. I træningen bliver der lagt stor

længere, end da vi startede, fortæl-

der er plads på næste hold. Man får ikke

vægt på vejrtrækning, afslapning, effek-

ler Martin Læggsgård og Mick Søfeldt

certifikat på kurset. Målet er at lære at

tive bevægelser og mental strategi for,

Hedrich.

snorkle, holde vejret, fridykke over kor-

hvad man skal tænke på, hvis det bliver
ubehageligt.

- Det handler om at holde det indre
fokus og udelukke omgivelserne. Vi har

tere distancer og blive god til at slappe
af under vandet.
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DJURSPAKKEN.DK
Skræddersy din vildeste ferie til Djursland

Lykke Marie er et bofællesskab for 24 unge
mennesker med mutible funktionsnedsættelser,
som bor i moderne og velindrettede og smukke
rammer både indendørs og udendørs”.
Kontakt:
Forstander Fie Lester
Tlf: 47 38 39 00 • fl@mariehjem.dk
www.mariehjem.dk/lykke
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50 forskellige overnatningssteder, og derudover kan du booke
billetter til et stort udbud af vilde oplevelser på Djursland.

www.visitdjursland.com

Sondemad og flødeboller
Gode og rørende historier i ny bog, der skildrer livet som søskende til mennesker med handicap.
Af Frands Havaleschka

Gennem vores arbejde ved vi, at det er
hele familien, der berøres, når et barn
har diagnosen cerebral parese (CP) også søskende. 'Sondemad og flødeboller' er titlen på en ny portrætbog, som
netop sætter fokus på dét at have en
bror eller søster med handicap.
Bogen bygger på interviews med
en række søskende i alle aldre. Den er
skrevet til pårørende, lærere, pædagoger
og andre fagfolk med relation til et barn
med handicap. Og som Jan Gintberg
blandt andet skriver i forordet, så er det
sidste kapitel ikke skrevet endnu. Det
er læserens eget kapitel, hvor der er
mulighed for - inspireret af de 15 første
portrætter - at skrive sin egen historie
og dermed indgå i bogens helhed.
Fortalt med mod og overskud
Det er Malene Gerd Petersen, der har
samlet alle historierne ved hjælp af samtaler med børn, unge og voksne, som
alle har det til fælles, at de har skullet
forholde sig til en bror eller søster med

er spastiker, og storebroren er autist,

handicap. De har med stort mod og

hvilket dog først blev opdaget senere.

overskud fortalt deres historie, som nu

Da det skete var det en stor sorg for

om ubetinget kærlighed til sin bror. For

bliver delt med læserne på en god, varm

Mikkel, der, som han selv siger, ’føler sig

overskriften er den ondeste tanke, han

og ærlig måde.

som bøffen mellem to burgerboller – der

nogensinde har tænkt, indrømmer han.

er lidt presset herinde i midten’.

Derfor lavede han den hurtigt om som

Og spektret er bredt, dog med

afslutning på kapitlet: Jeg forlader dig

flest historier fortalt af børn og unge.
De sidste to er voksenskildringer. Den

Ubetinget kærlighed

aldrig Peter, jeg bliver her og skal nok

yngste i bogen er 8-årige Barbara, der

En af de mest rørende historier har titlen

tage mig af dig. For evigt’.

sammen med sine forældre hentede sin

’Jeg forlader dig, Peter’, fortalt af Christi-

nye lillesøster på et børnehjem i Burkino

an på 15 år om broderen Peter, der blev

Faso. Efter hjemkomsten tog det lang

hjerneskadet ved en hjerteoperation, da

tid, inden familien forstod, at det ikke

han var seks måneder gammel.

kun var forandringen fra det afrikanske
land til Danmark, der gjorde lillesøsteren
så rastløs. Hun havde flere diagnoser,
hvoraf den ene er ADHD.

Peter er i dag 12 år, men hans mentale alder kun omkring 3½ år.
Det er en historie med mange fine

Fakta
Sondemad og flødeboller er udgivet på Special-pædagogisk forlag.

refleksioner om det uretfærdige i livet,

Forfatter: Malene Gerd Petersen.

om tid og tålmodighed, om arbejdet

167 sider.

udover sin far og mor bor sammen med

med at være den perfekte søn, der har

Pris 262,50 kr.

en storebror på 13 år og en lillebror på

svært ved at leve op til egne krav, fru-

ISBN 978-87-7177-064-3.

6. Og som Mikkel konstaterer i bogen:

strationer over andres uvidenhed og for-

Kan bestilles hos forlaget på:

Jeg er det eneste barn i vores familie,

domme, samt ikke mindst skolegang og

spf-herning.dk

der ikke har et handicap. Hans lillebror

valg af venner. Og så er det en fortælling

En anden er Mikkel på 10 år, der
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Spastikerforeningens

INFORMATØRKORPS
Består af 15 yngre spastikere mellem ca. 18 og 45 år, der holder foredrag og oplæg for skoleklasser,
interessegrupper, forældregrupper, uddannelsessteder m.v. Informatørerne fortæller om livet med cerebral parese og de udfordringer, det har givet. Forespørgsler, aftaler og andre praktiske ting aftales direkte med
informatørerne. Informatørerne dækker det lokalområde, hvor de bor, men flere dækker også større områder. Flere informationer og
kontaktoplysninger finder du på Spastikerforeningens hjemmeside: spastikerforeningen.dk/informatørkorps

JYLLAND
TOR MARTIN MANDRUP-MØLLER, Aarhus

MORTEN STADSVOLD, Hjørring

CHRISTA NIELSEN, Løsning

JULIE MORELL JENSEN, Aalborg

Født i 1968
CP i både arme og ben - elkørestolsbruger
Oplægskompetencer:
Skole, BPA-ordning, seksualvejledning for handicappede
Tlf. 21 93 64 44 - Mail: tor.martin68@gmail.com

Født i 1981
CP med gangbesvær
Oplægskompetencer:
Skole, kognitive vanskeligheder, handicaperkendelse
Mail: chr1staholmgaardn1elsen@gmail.com

Født i 1982
Lettere CP
Oplægskompetencer:
Skole, fleksjob, fritidsinteresser, sejre og skuffelser
Tlf. 21 48 90 41 - Mail: morten.hjoerring@gmail.com

Født i 1993
CP – diplegi i begge ben
Oplægskompetencer:
Skole, universitetsuddannelse, mobning, kærester med cp
Tlf. 51 16 80 46 - Mail: juliemorell@hotmail.com

HOVEDSTADSOMRÅDET
CÆCILIE NISBETH, Valby

KASPER SKOV JENSEN, København

FIE NORINDER, Gentofte

HANS OLE NOE, Gentofte

FREDERIK HOLM JOHANSEN, Frederiksberg

NINA JEPSEN, Værløse

FRANK CHRISTENSEN, Hillerød

NIKOLAI GRZESKOWITZ, Søborg

Født i 1986
Har let form for CP - diplegi
Oplægskompetencer:
Skole, uddannelse, arbejde, fleksjob, foreningsarbejde
Tlf. 61 68 68 86 - Mail: cpinformator@gmail.com

Født i 1973
CP og whiplash - kørestolsbruger
Oplægskompetencer:
Fritidsinteresser – korsang, ridning, skole og bolig
Tlf. 23 96 26 38 - Mail: fienorinder@hotmail.com

Født i 1986
Let form for CP
Oplægskompetencer:
Inklusion, universitetsuddannelse, frivilligt arbejde
Tlf. 61 31 00 86 - Mail: frederikhjohansen@gmail.com

Født i 1973
CP primært i benene - kørestolsbruger
Oplægskompetencer:
Fritidsinteresser bl.a. rejser og motorsport/LeMans
Tlf. 31 13 71 90 - Mail: fc@jubii.dk

Født i 1989
Meget let CP
Oplægskompetencer:
Skole, uddannelse, arbejdsmarked, job
Mail: hej@kasperskovjensen.dk

Født i 1965
Let CP, gangbesværet
Oplægskompetencer:
Skole, uddannelse, job, handicapidræt, frivilligt arbejde
Tlf. 29 82 93 24 - Mail: mokka53@hotmail.com

Født i 1982
Let CP - gangbesværet
Oplægskompetencer:
Skole, mobning, kognitive udfordringer, smerter, drømme
Tlf. 26 94 04 43 - Mail: ninajepsen@gmail.com

Født i 1981
CP i arme og ben - elkørestolsbruger
Oplægskompetencer:
BPA-ordning, skole, fritidsinteresser, førtidspension
Tlf. 39 66 77 69

SJÆLLAND/FYN
MICKEY NORMANN JENSEN, Præstø

Født i 1986
Lettere CP
Oplægskompetencer:
Skole, uddannelse, fleksjob, løsning på udfordringer, religion
Tlf. 20 20 80 52 - Mail: mnj@teammino.dk

TRINE BIRKHOLM, Ringsted

Født i 1979
CP i arme og ben - elkørestolsbruger
Oplægskompetencer:
Skole, fritid og fysiske barrierer
Mail: turbotrine143@gmail.com

BRITT DRUD SØRENSEN, Kalundborg

Født i 1986
Lettere CP
Oplægskompetencer:
Skole, kognitive problemer, fleksjob, racerunning
Tlf. 28 94 76 78 - Mail: rrloberenbds@gmail.com
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Aakirkeby
Åbent ALLE ugens dage kl. 8-20

Vesterbro 7 • 3720 Aakirkeby
Telefon 56 97 45 30
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Margit Koltze

race, blot mange biler som skal testes.
Kredsforeningen giver entre og fro-

Mail: danmarg@hotmail.com

rundvisning i Københavns Zoo. Vi mødes
ved hovedindgangen kl. 17.30. Deref-

kost. Det er ikke gourmet, men burger

ter går vi til Terrassen i Zoo, hvor der

og pommes frites efter banens standar-

serveres sandwich og sodavand. Fra kl.

Mød op til vores hyggeaftener

der. Af hensyn til sikkerheden kører man

18.30-20.30 vil en af Zoo’s guider vise

De to Københavner-kredse, kreds 1-2

ikke dragrace, når det regner. Så der er

os rundt og fortælle om dyrene.

og 3, har i samarbejde arrangeret en

ingen grund til at køre til banen, hvis

række hygge-fredage på Dagcentret i

vejret er dårligt. Derfor er det nødven-

hjælper er gratis). Børn under 3 år er

Valby. Her mødes vi til uformel hygge og

digt med kontakt med Jim på dagen. Hø-

gratis. Tilmelding senest den 26. april,

spiser noget lækkert take-away. Det sker

reværn er nødvendig – ikke for at snakke

som er absolut sidste chance, på mail til:

i tidsrummet kl. 17-22.

med Jim, men når man er på banen!

li.madsen54@gmail.com

Det første arrangement fandt sted i

Vi mødes ved banen: Lappögatan 1,

februar, og her var vi 18 deltagere. Det

Malmö 211 24, Sverige. Læs mere på

var en rigtig god start, som vi glæder

www.srif.se

os over. Vi håber derfor, at mange flere

Det koster 150 kr. at deltage (én

Bestyrelsen

Roskilde

Det foregår lørdag den 29. april

vil være med. Næste gang, vi mødes,

(søndag den 30. april hvis det regner

Bente Lis Clausen

er den 21. april, og du møder bare op.

lørdag). Hvis begge dage regner væk,

Tlf. 50 71 98 63

Adressen er: Dagcentret, Søndre Fasan-

så bliver det i stedet lørdag den 13. maj

Nørregade 39 A, 4030 Tune

vej 92, 2500 Valby.

(alternativt søndag den 14. maj hvis det

Mail: bentelis@tunenet.dk

Inden sommerferien har vi også hyggeaften den 19. maj og den 16. juni.
Så kombardo!

Københavns omegn

regner lørdag). Vil du vide mere, så læs:
www.dragracing.dk
Tilgængeligheden er primitiv, men

3

Connie Petersson

Mail: phariss@mail.dk

Rundvisning på Christiansborg med Astrid Krag

godkendt efter svenske standarder.

’Folketinget er vores alle sammens – det

Tilmelding og mere information:

er demokratiets vugge her i Danmark,

Jim Phariss, phariss@post.tele.dk eller

og ligger i et flot og velholdt gammelt

tlf. 44 92 29 26.

slot i hjertet af vores hovedstad. Rund-

Tlf. 44 92 29 26
Højbuen 10, 2730 Herlev

5

visningen giver os mulighed for at se
Nordsjælland

4

folketingssalen, Grundlovene, vandrehallen, Landstingssalen og tage en snak om

Lisbeth Østergaard

de politiske emner, der måtte optage jer,

Vil du med til dragrace-test
i Sverige

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

i det socialdemokratiske gruppeværelse

Damgårdsvej 63, 2990 Nivå

før eller efter rundvisningen’.

Så er der et godt tilbud til alle fartglade

Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

drenge og piger, der er til larm, benzinos

Sådan begyndte en mail, jeg modtog
om en rundvisning på Christiansborg,

og brændt gummi, når raceafdelingen er

Godnat til dyrene i Zoo

og den opfordring tog jeg imod, så

klar til at starte året med ’test and tune

Har du husket at tilmelde dig? Onsdag

derfor har jeg aftalt en rundvisning med

weekend i Malmø’. Det er første gang,

den 10. maj kl. 17.30 arrangerer Nord-

politikeren Astrid Krag (S) den 27. april

bilerne er ude i år, men det er ikke et

sjællandskredsen en ’Godnat-til-dyrene’

kl. 17-18.

>>
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sidste formandsberetning. Han fortalte

17.30-19.00. Kontakt til Marlene Jørgen-

på Dalle Valle i Fields og taler om vores

Efterfølgende foreslår jeg, at vi kører

om de mange fine aktiviteter i kredsen,

sen på mail: berggren@tdcadsl.dk eller

rundvisning samtidig med, at vi får no-

ikke mindst markeringen af kredsjubilæet

telefon 30 53 03 30.

get at spise. Vil du med skal du tilmelde

på Bromølle Kro. Efterfølgende var der

dig til Bente Lis på tlf. 50 71 98 63 eller

fremlæggelse af regnskabet, der viste

mail: bentelis@tunenet.dk - senest den

et overskud på godt 19.000 kr. De faste

24. april.

valgpunkter gik glat igennem, og efter-

Claus Petersen

følgende blev Knud Erik Dahl hyldet for

Tlf. 54 43 47 36

sin store indsats igennem godt 30 år.

Møllegårdsvej 4 A, 4840 Nørre Alslev

Vi lægger dyrene i seng

Storstrøm

9

Mail: clausdelfin@hotmail.com

Vi har igen i år arrangeret et besøg i
Zoologisk Have efter lukketid. Vi mødes

Temadag – at vælge lykken

foran Zoo kl. 18.30 og får en 2 timers

Lørdag den 22. april kl. 11-15 holder

rundvisning. Det foregår mandag den 5.

vi temadag med Kis Holm Laursen. Det

Fin opbakning til foredrag
om kostens betydning

juni (Grundlovsdag) - indgangen er gratis.

foregår på Fjordstjernen, Isefjords Alle

Kredsen for Storstrøm holdt den 21.

27, Holbæk.

februar generalforsamling i Bangs Have i

Til de, der har lyst, har vi bestilt
bord kl. 16.00 i Krøgers Familiehave.

Kis Holm Laursen indleder dagen

Maribo. Det var dejligt, at en lille hånd-

Efter fælles frokostmenu går vi i samlet

med foredrag under overskrifterne ”At

fuld medlemmer havde lyst at deltage,

flok op til Zoologisk Have. Hvis du vil

vælge lykken” og ”Samarbejde med

men desværre havde ingen lyst til at

deltage i spisningen, koster det 100 kr. i

kommunen”, og herefter vil der være

indgå i bestyrelsesarbejdet, ikke engang

egenbetaling, ledsager er gratis og drik-

erfaringsudveksling omkring en række

på gæstevisit som det blev tilbudt. Til

kevarer er for egen regning. Vil du med

spændende emner.

gengæld var opbakningen stor til Peder

så kontakte Bente Lis på:

Udover at være uddannet ergotera-

bentelis@tunenet.dk - senest den 1. juni.

Esbens foredrag om kostens betydning

peut er Kis Holm Laursen også mor til

for hjernen og om Elsass Instituttets

to piger, hvoraf Marie på 20 år har den

arbejde, som vi havde reklameret for i

sjældne sygdom Osteogenesis Imper-

de forskellige ugeaviser. Peder fortalte

fecta (OI) – en medfødt knogleskørhed,

også om Food for Brains-konceptet, som

Knud Erik Dahl

der giver hyppige brud og dermed en

Elsass Fonden har udviklet. Ca. 40 hørte

Tlf. 59 43 07 57

temmelig uforudsigelig hverdag.

på, og de fik en masse god viden med

Nordvestsjælland

6

Blomsterhaven 58, 4300 Holbæk
Mail: knud.e.dahl@gmail.com

Er du ikke allerede tilmeldt, og gerne
vil deltage, så skriv/ring til Marlene -

hjem om hjernen og kostens betydning.
Det var på alle måder en udbytterig

berggren@tdcadsl.dk / mobil 30 53 03

aften. Tak til alle som deltog – både til

30 eller til Solveig - familien.christian-

generalforsamling og til foredrag.

sen@privat.dk / mobil 40 51 67 76 og
hør, om der stadig er ledige pladser.
Kredsen sørger for en let frokost samt
kaffe og vand. Deltagelsen er gratis.
Bestyrelsen

Vil du med til revy?
Der venter deltagerne en oplevelse, når
vi inviterer kredsmedlemmerne med til
årets Nykøbing Falster Revy den 30. juni
kl. 20.00. Stedet er Østergade 2, 4800

Gummifræserne

Nykøbing Falster, og prisen er 175 kr.

Gummifræserne træner på Tornvedsko-

pr. person. Tilmelding fra den 1. maj kl.

len afd. Jyderup i B-fløjen (den bagerste

8.00 til og med 10. maj kl. 24.00 på

Knud Erik Dahl sagde farvel

røde bygning). Læs mere på hjemmesi-

kredsens mail: kreds9@live.dk – eller

Der var fin tilslutning, da kredsfor-

den: www.spastikerforeningen.dk/

på telefon 24 83 14 87. Husk at angive

eningen afholdt generalforsamling på

gummifræserne

antal billetter, og om der skal bruges

Restaurant Vadestedet i Holbæk, hvor
der var spisning, generalforsamling og

Flere oplysninger - kontakt instruktør
Bente Langkjær på tlf. 59 29 15 86.

oplæg om emnet merudgifter af Spasti-

handicapplads.
OBS! Der er max. 2 billetter pr. betalende medlem, og de fordeles efter først

kerforeningens socialrådgiver, Mia Ibæk

Racerunning - Klub Holbæk

til mølle-princippet. Der er kun to køre-

Touborg.

Racerunning Holbæk starter trænings-

stolspladser til forestillingen. Betalingen

sæsonen på Holbæk Stadion, Højen 36,

for billetterne skal indsættes i Nordea

4300 Holbæk - onsdag den 19. april kl.

på reg. nr. 0678 og kontonummer 0712

Efter mange år som formand havde
Knud Erik Dahl pointeret, at det var hans
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Fyn

714 522. Husk at skrive navn på betalingen. De bestilte billetter udleveres

Mads Witt Demant

først ved ankomst til revyen. Der er egen

Tlf. 23 26 54 94

transport til og fra revyen.

Hedelandsvej 15, 5260 Odense S

11

Mail: madsoglena@gmail.com

Lad os få din mailadresse
post en gang ugentligt, vil Kreds 9 Stor-

Ny formand på Fyn
– men vi er stadig et hold

strøm bede de medlemmer, som endnu

Tak til afgående formand Ib Kruse for

ikke har oplyst deres mailadresse til os,

mange års arbejde i bestyrelsen på Fyn.

om at gøre det. Send din mailadresse til:

Vi har haft et super godt samarbejde, og

kreds9@live.dk

vi glæder os til at føre kredsen videre i

I lyset af PostNords seneste tiltag med

Bestyrelsen

en positiv og udviklende ånd.
Mit navn er Mads Witt Demant, og

Bornholm

10

jeg har været med i bestyrelsen siden
Lone Barsøe er bl.a. socialrådgiver,

2010. Jeg er far til Andreas på 9 år, som

Karen Nisbeth

bachelor i dansk, forfatter og skuespil-

er spastiker. Vi glæder os til at se alle

Tlf. 30 28 13 85

ler. Hun har undervist på både Egmont

fynske medlemmer i 2017.

Kirkebakken 1, 3740 Svaneke

Højskolen og Solbakken og har sat livet

Mail: karen@nisbeth.dk

som handicappet på dagsordenen på

Fællesspisning

forskellige måder. Lone er selv kørestols-

10. maj, kl. 17.00: Fyraftens fællesspis-

bruger, gift og har to voksne børn.

ning, slip for madlavning og opvask og

Lone Barsøe tager med dyb alvor og
flabet humor livtag med begreber som

pasta og kødsauce med efterfølgende

selvværd og selvtillid, selvaccept og vær-

kage og kaffe. Vi hygger, så længe der er

dighed, begrænsninger og muligheder,

stemning for det. Sted: Rudolf Steiner-

ensomhed og aktiv deltagelse, omver-

Skolen Odense, Lindvedvej 64, 5260

denens reaktioner og kompenserende

Odense S.

strategier. Omdrejningspunktet i hendes
Selv om Kent Munch ikke er kasserer, så lod
han alligevel ’kuglerne’ rulle.

Generalforsamlingsnoter

få lækker mad og en snak. Vi serverer

Tilmelding senest den 3. maj til Linda

formidling er monologer og livsfortæl-

Jensen på mail: cirkusjensen@gmail.com

linger.

eller telefon 29 82 11 25.

Fyraftensarrangementet arrangeres

Den årlige generalforsamling blev holdt

i samarbejde med Dansk Handicap For-

Udflugt med madkurv

i Rønne Bowlingcenter den 5. februar.

bund. Det koster 50 kr. inklusiv kaffe, en

10. juni, kl. 10.30: Udflugt med mad-

Efter en frisk omgang med keglerne gen-

let anretning og drikkelse hertil. Tilmel-

kurv til Egeskov Slot for hele familien.

nemførte vi generalforsamlingen i god ro

ding til Karen Nisbeth på mail:

Vi mødes ved indgangen 10.30, hvor vi

og orden og sluttede af med en lækker

karen@nisbeth.dk eller telefon 30 28 13

udleverer billetter. Foreningen giver en-

pizza-buffet.

85 senest den 10. maj.

tre til parken og slottet (dog er der ikke

Der var genvalg til bestyrelsen over

adgang med kørestol til slottet). Der er

Familietur til
Bornpark minigolf

mulighed for fællesfrokost kl. ca. 12.00

Formand Karen Nisbeth, næstformand
Mia Rømer, kasserer Susanne Knudsen,

Turen til det nye minigolfcenter Bornpark

købes mad i parken.

bestyrelsesmedlemmer Kent Munch og

bliver lørdag den 12. august kl. 13.00.

Erik Vest. Dorte Konradsen fortsætter på

Så sæt endelig et X i kalenderen. Med-

Jensen på mail: cirkusjensen@gmail.com

revisorposten. Desværre lykkedes det

bring frokostkurven - vi betaler entréen.

eller telefon 29 82 11 25.

ikke at få valgt nogen suppleant.

Tilmelding til karen@nisbeth.dk, telefon

hele linjen, så den ser fortsat sådan ud:

med egen medbragt mad, eller der kan
Tilmelding senest den 6. juni til Linda

30 28 13 85 - senest den 5. august,

Familieweekend

Besøg af Lone Barsøe

men du er meget velkommen til at gøre

23-24. september: Familieweekend i

Vi får besøg af Lone Barsøe mandag den

det allerede nu. Kig ind på deres hjem-

Dronningens Ferieby, Grenaa. Det bliver

15. maj kl. 16.00 i Sagahuset, Sagavej 2,

meside bornpark.dk og læs mere om

en familieudflugt med overnatning, så

Rønne.

dette spændende sted.

tilmeld dig med det samme og gå ikke
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glip af denne weekend. Vi mødes lørdag

Vi håber på at se rigtig mange til

flæskesteg aflagde Jens Peder Roed en

til fælles frokost. Eftermiddag indkvar-

arrangementet, og for at vi kan have en

fyldig beretning, hvor han omtalte både

tering i feriehuset (en familie i hver),

racerunner klar til dig i den rigtige stør-

lokale forhold samt nyt fra foreningens

derefter hygge, snak, gåture, madlav-

relse, er det vigtigt at vide, hvor høj du

forretningsudvalg og hovedbestyrelse.

ning. Aftenmiddag og sjov. Søndag er

er samt din benlængde. Derfor beder vi

Kurt Hansen oplæste derefter regnskabet,

der morgenmad og afrejse.

dig om at skrive det inden den 20. maj

som udviste et underskud på 2.821 kr.

Pris for denne helt fantastiske weekend inklusiv mad er 150 kr. pr. voksen.

til Pernille Wrang på mail:

Under punktet ’indkomne forslag’

wrangpernille@gmail.com

foreslog Rasmus Lund Sørensen, at

Tilmelding hurtigst muligt og senest
den 6. maj til Linda Jensen på mail:
cirkusjensen@gmail.com eller telefon 29

kredsen skulle på Facebook, men det

13

Sydvestjylland

blev nedstemt af ressourcemæssige
årsager.

82 11 25. Tilmeldingen er først regi-

Jan Grønbæk Sørensen

streret ved overførsel af egenbetaling

Tlf. 75 17 24 28 / 20 27 66 01

Jens Peder Roed, Lizzie Jørgensen, Ulla

til MobilePay 29 82 11 25. Der er et

Godthåbparken 58 A, 6740 Bramming

Larsen og Kirsten Rasmussen. Rasmus

begrænset antal huse, og tilmelding er

Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

Lund Sørensen blev nyvalgt som supple-

Til bestyrelsen var der genvalg til

efter først til mølle-princippet. Husene

ant til bestyrelsen, og Anne-Marie Han-

er meget handicapvenlige. Se mere om

Varde Sommerspil

sen blev genvalgt som bilagskontrollant.

hjælpemidler med mere på:

Igen i år har vi reserveret billetter til

Under punktet eventuelt blev der bl.a.

www.dronningensferieby.dk

vores medlemmer til Varde Sommerspil.

drøftet forskellige udflugtsmål. Aftenen

I år gælder det forestillingen "Midt om

blev afsluttet med kaffe og lagkage.

Så er vi på Facebook

natten", og datoen er 1. juli. Forestillin-

Gå ind og ’like’ os på Spastikerforenin-

gen begynder kl. 15, og det tidlige tids-

gen Fyn, så er du hurtig opdateret.

punkt taget i betragtning mødes vi først
til en herlig buffet på Hotel Arnbjerg

Sønderjylland

12

Bestyrelsen

Vestjylland

15

Bent Ole Nielsen

efter forestillingen.
Vil du benytte dig af dette tilbud,

Tlf. 97 14 24 83

Dorte Lorenzen

som kun er for medlemmer, kan du kon-

Rønne Allé 67, 7451 Sunds

Tlf. 24 61 99 30

takte Jan Grønbæk på mail j-gronbaek@

Mail: bon@privat.dk

Sundgade 18 E, 6400 Sønderborg

mail.tele.dk eller telefon 75 17 24 28.

Mail: dortelorenzen@me.com

Når du har fået bekræftet, at der er billet til dig, kan du indbetale beløbet 250

Bestyrelsens
sammensætning

Kom og prøv racerunning

kroner pr. deltager på vores konto, som

På den netop overståede generalforsam-

Den 27. maj kl. 10-15 afholder vi et

du får oplyst efter din tilmelding. Efter at

ling var der genvalg til Leif Skov Jensen,

’kom og prøv’ racerunning-arrangement

du har fået bekræftelse på, at din billet

Claus B.S. Madsen og Bent Ole Nielsen.

på Sønderborg Stadion. Adressen er

er reserveret, er din tilmelding bindende.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Irene Nees-

Ringridervej 33, 6400 Sønderborg. Her

Grundet begrænset deltagerantal

gaard, Holstebro. På generalforsamlin-

vil du få mulighed for at prøve racerun-

anbefales hurtig tilmelding efter først til

gen fik vi også valgt en kontaktperson til

ning og snakke med deltagere fra lands-

mølle-princippet.

børnefamilier i Herning. Det blev Anette

holdet og selvfølgelig også med vores

Jan Grønbæk

landstræner.
Racerunning er en innovativ sport
for personer med hæmmet balance, og

Vestergaard Jensen. Det er en glædelig og god udvikling, at vi får en større

Sydøstjylland

14

geografisk dækning, og vi får en person
med fokus på børnefamilier.

ved hjælp af en racerunner, der er en

Jens Peder Roed

specialbygget 3-hjulet løbecykel uden

Tlf. 75 55 37 79

i gang, og vi modtager meget gerne

pedaler, vil du opleve, at balancen ikke

Dalbygade 38 B1 – 101, 6000 Kolding

forslag til aktiviteter, foredrag og tiltag

er et problem. Derfor er racerunning en

Mail: jproed@mail.stofanet.dk

for vores medlemmer. Husk at kigge

oplagt sportsmulighed for blandt andre

Bestyrelsen glæder sig til at komme

på, følge og synes godt om vores side

folk med cerebral parese eller gigt. Der

Sådan gik generalforsamlingen

på Facebook - Spastikerforeningen

skal ikke meget træning til, før selv folk

Vores ordinære generalforsamling blev

Vestjylland. Her vil der løbende komme

med svært handicap får en dejlig følelse

afholdt den 28. februar på Hejse Kro

informationer og opdateringer på det, vi

af at kunne bevæge sig frit rundt.

med pæn tilslutning. Efter en lækker

laver, og hvad der sker i området.
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Kørsel til Skive Festival 3. juni

Østjylland

17

Spastikerforeningen har igen i år et telt

Mange aktiviteter
og fint regnskab

Caspar Vestergaard

udenfor festivalpladsen på Skive Festival

Den 8. februar holdt kredsen generalfor-

Tlf. 20 62 81 99

og derfor et rigtig godt tilbud til vores

samling i Glyngøre. Efter at kredsforman-

Visbyvej 60, 8600 Silkeborg

medlemmer om at være med. Se indby-

den havde budt velkommen til de 19

Mail: casparvestergaard@gmail.com

delsen på side 29. Vi vil gerne give flere

deltagere og til John Sørensen fra DH i

mulighed for at opleve Skive Festival og

Skive, der senere skulle fortælle om DH’s

Rolig generalforsamling

tilbyder derfor fælleskørsel i egne biler

arbejde, startede deltagerne med en

Kredsforeningen holdt generalforsamling

og i bus. Der er afgang fra Bytoften 73

herlig gourmetmiddag.

den 21. februar på Aarhus Efterskole

i Herning kl. 11.30 og hjemkomst ca. kl.

Herefter gik man over til mødet.

00.30. Tilmelding senest den 15. maj til

Formanden Jørgen Knudsen fremlagde

Claus Madsen på mail: spadsermadsen@

den udsendte beretning i hovedover-

ledte med at byde velkommen, hvorefter

webspeed.dk eller til Bent Ole Nielsen,

skrifter, bl.a. om den nye kontanthjælps-

der var fælles hygge og lækker mad fra

telefon 97 14 24 83 efter kl. 16 eller

reform, der rammer skævt, og den nye

buffeten.

mail: bon@privat.dk

tilpassede servicelov, som til gengæld

Jeg håber, vi ser rigtig mange.

med 34 deltagere.
Formanden Caspar Vestergaard ind-

Ved generalforsamlingen blev for-

ser nogenlunde fornuftig ud. Jørgen

mandsberetning og regnskab godkendt,

fortalte om de fem gode og velbesøgte

og efterfølgende var der genvalg til de

kredsarrangementer, bl.a. med Rebellen

bestyrelsesmedlemmer samt revisoren,

fra Langeland og Mek Pek samt om de

der var på valg. Herefter kunne dirigen-

nye initiativer i landsforeningen, bl.a.

ten, Verner Hansen, takke for god ro og

Jørgen Knudsen

en ny ung-til-ung kampagne, hvor unge

orden.

Tlf. 97 51 20 60

med CP kan ringe til og tale med andre

Asgårdvej 11, 7800 Skive

unge. Jørgen takkede de mange, der har

Mail: jk@asgaard-online.dk

støttet foreningens arbejde ikke mindst

Bestyrelsen

Midtjylland
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Fin politisk debat

Bustrupfonden, Lions Club i Skive og

Overgang fra barn til voksen
- og hvad så?

Skive Festival. Årets regnskab viste et

Den erfarne socialrådgiver Jens Tamborg

kassebeholdning fra året før fik det til at

fra Spastikerforeningen kommer til Skive.

gå i plus. Dog skal vi til stadighed gøre

Med udgangspunkt i serviceloven fortæl-

en aktiv indsats for at få flere penge i

ler han om, hvilke ændringer der træder

kassen, understregede kassereren.

i kraft efter servicelovens bestemmelser,

underskud på ca. 32.000 kr., men en fin

Under punktet valg blev Jørgen Knud-

når den unge går fra det 17. til det 18. år.

sen og Leif Winther genvalgt til besty-

Arrangementet finder sted onsdag

relsen, Karl Østergaard og Lissa Sylvest

Ole Lauth, som vi kender fra Egmont Højskolen, deltog denne gang som politiker.

den 19. april kl.19.00 på Skive Semina-

blev valgt som suppleanter, og Hanne

Efter generalforsamlingen var der debat

rium/VIA College, Dalgas Allé 20, 7800

Skipper blev genvalgt til revisorposten.

med byrådspolitikerne Ole Lauth (S),

Skive. Jens Tamborg vil blandt andet

Under eventuelt blev en principaf-

Odder Byråd, Lene Horsbøl (V), Aarhus

berøre emner som: Merudgifter, handi-

gørelse italesat. Den gælder indlæg-

Byråd, og rådmand Thomas Medom (SF),

capbus, pension, hjælper, BPA og andre

gelse på hospitalet, hvor borgere med

Aarhus Byråd, som blev håndfast styret

muligheder, værge, opsparing og meget

en hjælper- og/eller ledsagerordning nu

af Lasse Mønster.

mere. Der vil efterfølgende være mulig-

ikke længere har lov til at medbringe

hed for at stille spørgsmål. Tilmelding

sine egne hjælpere på hospitalet. Det er

bat, som blev indledt med oplæg fra

senest 12. april til Lene Svendsen på

et problem for mange, og der arbejdes

politikerne. Emnerne var blandt andet:

mail: lene_svendsen30@hotmail.com

derfor på at lave en aftale med regionen

Ledsagelse i forbindelse med ferie, for-

eller på SMS 30 29 72 05. Ved tilmelding

om aflønning af ledsagere og hjælpere.

ældrebetaling i døgntilbud, BPA-ordnin-

bedes du skrive, og om du/I er medlem

Det var en rigtig spændende de-

gen, som er under pres, specialiserede

af Spastikerforeningen. Arrangementet,

Husk Skive Festival!

tilbud og kompetencer som forsvinder,

der har et begrænset antal pladser,

Hvis du ikke allerede har gjort det, så

formueloftet, som ifølge Nicolai betyder,

fyldes op efter først til mølle-princippet

husk at køb endagsbillet til vores arran-

at han ikke kan spare op, så han selv

og er arrangeret af Spastikerforeningen,

gement på Skive Festival lørdag den 3.

kan købe en bedre/dyrere bil, end han

Kreds Midtjylland (Skive/Viborg).

juni. Læs mere på side 29.

får bevilget eller til at spare op til en
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ferie, som han drømmer om. Også den
stigende levetid for handicappede, som
politikerne ikke har taget højde for i deres budgetter, blev drøftet. Lasse måtte
stoppe debatten kl. 21.40, selvom den
kunne have fortsat meget længere, hvorefter formanden kunne afslutte aftenen
med en stor tak for en god debat

Slap a weekenden udsolgt
Vi glæder os til for 15. år i træk at
mødes på det skønne Feriecenter Slet-

Der var fuld gang i festen, da kredsen for Nordøstjylland markerede sit 60 års jubilæum.

testrand til Slap’a weekend 5.-7. maj.
Vi bliver 104 deltagere. Og glæd jer
bare, der er som sædvanlig arrangeret

næppe slår til, hvorfor kommunen vil

deltagerne på en sjov måde. Aftenen

hestevognsture, festmiddag og hygge/

søge fonde. Endvidere orienterede han

sluttede med natmad. Det blev en rigtig

dans med musik fra vores egen Tobias,

om, at socialområdet er under stort pres

god aften.

DJ Tmouse.

på grund af de stramme budgetter, og

Er du på listen?

han gav en status på frikommuneforsø-

Tur til Slettestrand

get, som Randers er en del af.

Foreningens weekendtur til Feriecen-

Bemærk, at vi kun annoncerer arran-

Efter kaffen blev selve generalfor-

ter Slettestrand afholdes i weekenden

gementer via Spastikeren og via mail.

samlingen afholdt. Her kom formanden

den 9.-11. juni 2017, hvor det primære

Hvis du ikke modtager mail om kredsar-

bl.a. ind på kredsens arrangementer,

vil være hygge og socialt samvær med

rangementer, så skriv til kimwp@mail.dk

der altid har god tilslutning, hvilket han

familien og de øvrige deltagere. Der er

med oplysning om dit medlemsnavn og

takkede for. Endvidere berørte han de

ikke noget program ud over de faste

mailadresse, så kommer du på listen.

fortsatte nedskæringer på handicapom-

spisetider. Men én ting er sikkert: Lørdag

rådet, og hvilke udfordringer det giver

vil der som sædvanligt blive arrangeret

for vores medlemmer. Regnskabet blev

hestevognstur til Svinkløv Plantage, hvor

herefter forelagt af kassereren. Under

der i en pause nydes kaffe og kage. Fra

Bestyrelsen

Nordøstjylland
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punktet valg til bestyrelsen var der gen-

feriecenteret er der mulighed for gåture

Asger Laustsen

valg af Inger Jensen, Sonja Andersen og

til Vesterhavet, ligesom der er mulighed

Tlf. 86 44 32 21

Yvonne Gysloff. Som suppleant var der

for at benytte centerets aktivitets- og

Tinghøjvej 15, Råsted,

genvalg til Bent Lunø og nyvalg af Jens

svømmefaciliteter. Skriftlig indbydelse

8920 Randers NV

Kirk. Kaj Schødt blev genvalgt som revi-

udsendes til alle kredsmedlemmer.

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

sor. Under punktet eventuelt drøftedes

Asger Laustsen

nye aktiviteter.

Socialchef på besøg
til generalforsamling

60 års jubilæumsfest

27 deltagere var mødt frem, da kredsen

Foreningens 60 års jubilæum blev fejret

Anna Marie Nielsen

den 1. februar afholdt sin generalfor-

med en fantastisk fest den 4. marts

Tlf. 98 78 01 77/29 26 77 57

samling på Hjernecenteret i Randers. Ar-

i Råsted Forsamlingshus. Bestyrelsen

Scheelsmindevej 106

rangementet blev indledt med spisning,

havde sørget for nogle gode, tilgænge-

9200 Aalborg SV

hvorefter socialchef i Randers Kommune,

lige rammer og noget lækker mad med

Mail: amn@bolig-pm.dk

Carsten Wulff Hansen, holdt et oplæg

tilhørende vine af det kendte mærke ”ad

under overskriften "Aktuel status på

libitum”. Musikken var lagt i hænderne

Svømning

det handicappolitiske område i Randers

på Flemming Både, og han var god til

Vi svømmer torsdage kl.15.00-19.00 i

Kommune". Carsten orienterede bl.a.

at fange stemningen. Efter middagen

varmtvandsbassinet på Vester Marien-

om de aktuelle sager med ombygning af

spillede han op til dans, og dansegulvet

dal Skole, 9000 Aalborg. Holdet følger

bosteder og institutioner for knap 100

var fyldt hele aftenen. Gruppen ”Vester-

skoleårets kalender. Flere oplysninger,

mio. kr. og etablering af ”De handicap-

vinden” sørgede for god underholdning

kontakt Lisbeth Tved Berke

pedes Hus”, hvor byrådets finansiering

med deres sjove numre, som gik ud over

tlf. 40 14 28 01 – mail: lisbeth@berke.dk
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Nyholm Auto Service
v/ Palle Sonne

Udmarksvej 8
3790 Hasle
Tlf.: 56 96 91 82
Mobil: 40 30 91 22
www.nyholmsautoservice.dk
palle.nyholm@mail.dk

lge
Dæk og fæ ter
v
g in
Sommer o

ARNAGER

RØGERI OG RESTAURANT
Arnagervej 4 • Arnager
3700 Rønne
Tlf. 56 97 22 00
www.arnager-rogeri.dk

HJE Ventilation

Præstefælledvej 12
2770 Kastrup
Tlf. 32 52 84 43
www.hje.nu

Lombjergevej 1 • 5750 Ringe
Tlf: 6229 1210
www.gislev-rejser.dk
E-mail: gislev@gislev-rejser.dk
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Hvem
skal arve dig?
For at være sikker på at alt bliver, lige som du ønsker,
er det en god idé at få juridisk bistand.
Betænker du Spastikerforeningen i dit testamente,
betaler vi for oprettelse
af et standardtestamente hos en advokat.
Vil du vide mere, så læs om arv og testamente
på spastikerforeningen.dk
eller ring til os på telefon 38 88 45 75.
Spastikerforeningen er en velgørende forening og er derfor fritaget for
boafgift. Dermed går alt, hvad du betænker til Spastikerforeningen, ubeskåret til foreningens arbejde for mennesker med cerebral parese.

Alt henvendelse til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Det kan være svært at komme i gang
med at skrive sit testamente.
Men der er ingen tvivl om, at det er klogt.
For så styrer du selv, hvem der skal arve dig og ingen andre.

