
www.spastikerforeningen.dk

Kontanthjælpsloftet
rammer Lonnie
- og mange andre

TEMA: Velfærdsteknologi
 Ny socialrådgiver
 Legater til ældre med CP

NR.2 APRIL 2016 ÅRGANG 66

s   astikeren



Syvendehusvej 90 • 2750 Ballerup • Tlf: 44 97 43 18
salg@prebenonielsen.dk • www.prebenonielsen.dk



3

 – god læsning!

Familieferien er tilbage i kursusprogrammet.
Læs mere om kurser, ferie og netværk på side 26-27.
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Hvad kontanthjælps-
debatten også lærte os Vidste du…

Regeringen vil have flere i arbejde og færre på kontanthjælp. Derfor gen-

nemføres stramninger i kontanthjælpssystemet, som skal presse flere 

kontanthjælpsmodtagere i arbejde ved at skære i ydelserne.

Det tilkommer ikke Spastikerforeningen at have synspunkter på det ge-

nerelle ønske om en reform af kontanthjælpssystemet. Men det giver ingen 

mening at tvinge økonomiske incitamenter ned over mennesker, som ikke 

kan handle på dem. Lonnie, som er omtalt på side 8-9 i bladet, kommer 

ikke tættere på arbejdsmarkedet af, at man fjerner hendes boligstøtte og 

reducerer hendes rådighedsbeløb med 40 procent. Eneste sikre konsekvens 

er, at hun bliver fattigere og risikerer at skulle gå fra hus og hjem. 

Derfor er det nødvendigt med en tilpasning af reformen, så mennesker, 

som på grund af deres handicap ikke har en realistisk mulighed for at for-

andre deres situation, ikke rammes af kontanthjælpsloftet. 

Ud over de direkte økonomiske konsekvenser for mange kontanthjælps-

modtagere med handicap har kontanthjælpsreformen også sat fokus på 

nogle åbenlyse svagheder i kontanthjælpssystemet. Debatten har tydelig-

gjort, at der langvarigt befinder sig en stor gruppe handicappede i kon-

tanthjælpssystemet, som i virkeligheden ikke burde være på kontanthjælp. 

Lonnie er blot én af mange, som helt meningsløst køres rundt fra arbejds-

prøvning til arbejdsprøvning, uden hun, i løbet af de 23 år hun har fået 

kontanthjælp, er kommet et skridt nærmere arbejdsmarkedet. Lonnie og 

mange med hende skal overhovedet ikke være på kontanthjælp, men tilken-

des førtidspension.

Den aktuelle debat om kontanthjælpssystemet må derfor føre til, at der 

igangsættes et servicetjek af reglerne om førtidspension. Med den seneste 

reform tilkendes der simpelthen så få førtidspensioner, at det uundgåeligt 

fører til udposninger andre steder i systemet. Tilsvarende har debatten sat 

fokus på arbejdsmarkedets manglende rummelighed. De job, handicappede 

kontanthjælpsmodtagere skal ud at finde for at efterkomme rådighedskravet 

om 225-timers ustøttet arbejde, eksisterer jo ikke. Den målestok, kommu-

nerne og jobcentrene måler arbejdsevne med, svarer åbenlyst ikke til den, 

arbejdsmarkedet anvender. Alt for ofte bliver jobansøgere med et handicap 

vendt i døren. Ingen har glæde af, at jobcentret erklærer én arbejdsmar-

kedsparat, hvis virksomhederne ikke er rummelige nok til at ville ansætte.

Derfor afslører kontanthjælpsdebatten et åbenlyst behov for at genop-

tage diskussionen om, hvordan vi generelt gør arbejdsmarkedet mere rum-

meligt. Den diskussion vil vi gerne inviteres til.

 

Lone Møller

Landsformand

At du kan få mere viden om cerebral parese 

(CP) på hjemmesiden cpguiden.dk. Siden 

indeholder information og livshistorier om CP 

og opfølgningsprogrammet CPOP. Hvad er CP? 

Hvordan stilles diagnosen? Hvad er CPOP? 

Hvad med behandling, træning og undersøgel-

ser? Mange spørgsmål bliver besvaret i tekst, 

billeder og film og gode erfaringer videregives 

af familier samt børn og unge med forskelligt 

funktionsniveau.

At Danske Skoleelever og Danske Handicap-

organisationer i fællesskab sætter fokus på 

inklusion i skolen. Kampagnen, der er støttet 

af Undervisningsministeriet, er i fuld gang 

og vil fortsætte frem til sommeren 2017. På 

hjemmesiden allemed.dk får du god viden om 

en række diagnoser, og samtidig indeholder 

siden gode råd om inklusion til både elever, 

lærere og forældre.
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Cath svarede kvikt og ærligt på spørgsmål 
om alt fra mobning, skolegang og drømme til 
sex, dans og Tinder i DR3-programmet ’Spørg 
mig om alt’.  Foto: Joakim Eggert / DR3

Janne Kristensen t.v. og Cath Borch Jensen – tilsammen Integrated Dance Explorations 
- er klar med en spændende scenekunstforestilling til Dansens Dag. Foto: Lise Zacho.

Cath er en aktiv kvinde på 32 år. Udover 

fleksjob som zoneterapeut og healer har 

hun en stor interesse for dans, som hun 

dyrker med stor passion. Og så er hun i 

øvrigt også arbejdsleder i hjemmet, hvor 

hun styrer sine BPA-hjælpere 16 timer i 

døgnet.

Alt det og meget mere fortalte hun 

om i DR3-udsendelsen ’Spørg mig om 

alt’. Det er en serie, hvor mange forskel-

lige typer mennesker stiller sig åbent 

frem i en halv time og besvarer spørgs-

mål fra seerne. Og nogle spørgsmål kan 

godt gå meget tæt på.

Hvordan er det at være spastiker? 

Blev du moppet i skolen? Hvordan dyrker 

du sex? Har du nogensinde haft en 

partner, der tændte på dit handicap? 

Spørgsmålene føg igennem luften på 

chat og telefon, og Cath besvarede dem 

alle, meget sagligt, elegant og vel-

overvejet. Det blev derfor en rigtig god 

Kreativ spastiker 
med holdninger
Så du Cath Borch Jensen i udsendelsen ’Spørg mig om alt’ på DR3 den 9. marts? Det var 
noget af en oplevelse, og nu kan du møde hende igen, når hun sammen med Janne Kristen-
sen viser scenekunstforestillingen ’Velkommen til de Normale menneskers fest – en svingom 
med magtstrukturer’.

Af Frands Havaleschka

udsendelse, hvor den aktive spastikers 

liv blev sat på spidsen.

Efter den direkte udsendelse med 

enkelte optagede tv-klip af forskellige 

personer fra hendes omgangskreds, 

blandt andet hendes søster, faster og 

hjælper, fortsatte spørgsmålene en time 

på chatten. Og her gik det også livligt for 

sig med et hav af spørgsmål.

Du kan se (gense) udsendelsen på in-

ternettet: dr.dk/tv/se/spoerg-mig-om-alt

Velkommen til 

de Normale menneskers fest

Det næste store projekt, som Cath sæt-

ter i søen sammen med Janne Kristen-

sen, er scenekunstforestillingen ’Velkom-

men til de Normale menneskers fest 

– en svingom med magtstrukturer’, som 

har premiere på Dansens Dag den 29. 

april. Forestillingen, der varer ca. 45 mi-

nutter, vises i GladFonden i København 

og med på scenen er Janne Kristensen. 

Tilsammen udgør de dansegruppen Inte-

grated Dance Explorations, der arbejder 

målrettet på at skabe scenekunst, hvor 

mennesker med handicap er en naturlig 

del af fællesskabet.

I forestillingen, der er en eksplosion 

af fysisk teater, lyd, lys og dans, vil også 

sekvenser fra filmen ’Vi vil ha’ Cath til 

toppen af Rundetårn’ indgå. Det er en 

film, som Integrated Dance Explorati-

ons selv har produceret og som på en 

anderledes og kreativ måde sætter fokus 

på tilgængelighedsbegrebet. Uden brug 

af tommestok og målebånd.

Forestillingen vil senere blive vist 

på efterskoler og på Egmont Højsko-

len, og skulle andre være interesseret, 

så er der stadig mulighed for at booke 

en forestilling. Du kan se en smags-

prøve af filmen på: youtube.com/

watch?v=Ug9PXfM68N8 - og læse mere 

om Integrated Dance Explorations på 

Facebook.
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viden OM

Handicappris til Huset Venture
For første gang nogensinde er Ballerup Kommunes årlige handicappris gået til en virk-
somhed. Nemlig Huset Venture der er en socialøkonomisk virksomhed med 30 an-
satte, hvoraf de 25 er i fleksjob på grund af handicap, sygdom eller ulykke. Det var 
Ballerups borgmester, Jesper Wûrtzen (S), der overrakte prisen til lederen af Huset 
Venture Storkøbenhavn, Lene Gregaard, samt de to medarbejdere Kenneth Ørbæk og 
Carsten Wu Sønderskov. – Det er lige sådan en virksomhed, vi har brug for, specielt 
når det handler om det rummelige arbejdsmarked, sagde borgmesteren, der udover 
hæder og ære også begavede Huset Venture med en check på 5.000 kroner.

Vitaminer til bestyrelsesarbejdet
Der var kaffe på kanden og vitaminer til bestyrelsesarbejdet, da 25 til-
lidsrepræsentanter den 12. marts var samlet til seminar i Vejle for at 
få ny inspiration til arbejdet i Spastikerforeningen. Her delte organisa-
tionskonsulent Hans Stavnsager fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde 
på inspirerende vis ud af sin rige viden fra mange års foreningsarbejde. 
Senere fortalte Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt, om 
den arbejdsmæssige fordeling og forventningerne til det lokale arbejde 
med udgangspunkt i foreningens formålsparagraf. Det blev en god dag 
med stor debatlyst og engagement, der nu skal følges op såvel lokalt 
som i sekretariatet. 

Drømmer du om landsholdet?
De fleste ved, at Danmarks nye fodboldlandstræner hed-
der Åge Hareide. Men de færreste kender landstræneren 
for det danske CP fodboldlandshold. Vi kan oplyse, at han 
hedder Len Nossell og lige nu er på jagt efter nye talen-
ter til holdet. Det er vært ved den første officielle inter-
nationale CP-turnering herhjemme, der samtidig er kvali-
fikationsrunde til VM. Det sker i Vejen fra den 26. juli til 6. 
august. Så har du CP og drømmer om at spille fodbold for 
Danmark, så kontakt Len Nossel: lennossell@gmail.com 
eller tlf. 21 29 86 49. 

Handi-Travel-Info tilbyder fire spændende foredrag
Udover indsamling af feriedata og rådgivning om tilgængelige feriesteder har Handi-Travel-Info, med kontor i Aarhus, nu forberedt fire spæn-
dende foredrag, som kombinerer humor og information. Det ene handler om at være handicappet og samtidig chef, det andet handler om 
Handi-Travel-Infos studietur til Færøerne, det tredje hedder ’Luft under hjulene’ og handler om ferieture med fly, mens det sidste fokuserer på 
hoteller og feriecentre. Vil du vide mere, så se hjemmesiden handi-travel-info.dk - eller send en mail til John Busk Sørensen på email: 
jbs@handi-travel-info.dk
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Temadag: Fra bruger til leder
Med et program fuld af spæn-
dende inspirationsoplæg, kre-
ative processer og masser af 
mulighed for erfaringsudveks-
ling inviteres alle BPA-ledere 
til en temadag med titlen ”Fra 
bruger til leder”. Temadagen, 
der er støttet af LOBPA og Elsass Fonden, afholdes fredag den 
20. maj kl. 10.00-17.00 i Handicaporganisationernes Hus i Høje 
Taastrup. Her får du mulighed for at stille skarpt på din rolle som 
leder. Det er de to BPA-ledere Bente Lauritsen og Amalie Riis, 
der har taget initiativ til temadagen, der er gratis for deltagerne. 
Alle er velkomne uanset arbejdsgiver og firma. Tilmelding se-
nest den 20. april til info@lederidogndrift.dk – som kan kontak-
tes, hvis du har yderligere spørgsmål.

Tæt kunstnerisk forløb
Marie Bøgeholdt Jensen har cerebral parese, er 42 år og elsker at 
male. Hun elsker farverne og elsker at skabe noget og har gjort 
det i mange år. Derfor var det oplagt at kombinere to års jubi-
læet for Daghøjskolen på Københavnsvej 266 i Roskilde, hvor 
Marie kommer dagligt, med en fernisering af hendes malerier. 
På daghøjskolen har Marie haft et tæt kunstnerisk male-forløb 
med sin lærer, Berglin. Selvom Marie sidder i kørestol og ikke 
kan male med hænderne, så er det ingen hindring. Hun er ru-
tineret med sin pandepind og bruger både pensler, tusch og 
svampe for at eksperimentere. Men det kan dog tage lang tid 
for hende at skabe et maleri. Hendes lærer hjælper med for-
merne, men ellers maler Marie alt selv. 
Samarbejdet med Berglin har stået på siden 2006, og Ma-
rie skilte sig ud fra de andre på daghøjskolen ved at have en 
særlig interesse 
for at male, men 
hun har også haft 
gang i penslerne, 
siden hun var helt 
lille, så det er ikke 
tilfældigt. Tanken 
med malerierne er 
at give perspektiv 
og skabe tanker – 
blandt andet om 
handicappedes 
muligheder.
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Konsekvensen af regeringens kontanthjælpsreform kan blive, at nogle af vores medlem-
mer må gå fra hus og hjem, advarer Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt.

Af Frands Havaleschka

Kontanthjælpsreformen 
rammer nogle af vores 
medlemmer meget hårdt

3.562 kroner. Det er det beløb, Lonnie 

Meisler, mangeårigt medlem af Spasti-

kerforeningen, har tilbage at leve for, 

når huslejen er betalt. Det er konse-

kvensen af det stærkt omdiskuterede 

kontanthjælpsloft som et flertal i folke-

tinget vedtog i marts. 

Lonnie er enlig mor til to børn, hvor-

af det ene er hjemmeboende. Hun bor 

i en lejebolig, som hun selv har skaffet. 

Huslejen er Lonnies største udgift, den 

er på 8.137 kroner pr. måned inklusiv 

forbrug. En stor udgift, når indtægten 

er kontanthjælp på 10.800 kroner efter 

skat. Derfor har Lonnie også fået bo-

ligsikring. Et beløb på 2.750 kroner om 

måneden.

Det er den boligsikring, der, som 

konsekvens af kontanthjælpsloftet, 

stort set bliver skåret væk. Når kontant-

hjælpsloftet træder i kraft til oktober, vil 

boligsikringen blive reduceret til 621 kro-

ner og Lonnie mister 2.129 kroner hver 

måned. Tilbage er blot 3.562 kroner.

Fordi Lonnie har en hjemmeboende 

teenagedatter, får hun børnepenge og 

børnefamilieydelse på ca. 2.200 kroner 

pr. måned. Tilbage efter skat og husleje 

er der således 5.762 kroner, som skal 

dække alle øvrige faste og variable udgif-

ter til mor og datter: mad, tøj, transport, 

telefon, forsikringer, vask, etc. 

Vi har gjort anskrig

- Det tilkommer ikke Spastikerforenin-

gen at tage stilling for eller imod et 

generelt kontanthjælpsloft. Men det er 

vores opgave at gøre anskrig på vores 

medlemmers vegne, når der indføres 

et kontanthjælpsloft, som helt urime-

Kontanthjælpsloftet ramler ned over mange af Spastikerforeningens medlemmer. 
En af dem er Lonnie Meisler, der mister over 2.000 kroner om måneden.
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ligt og unfair rammer mennesker med 

handicap - og dermed også mennesker 

med cerebral parese. Og det unfair og 

urimelige består i, at Lonnie og de mange 

andre handicappede i hendes situation 

ikke har en chance for at forandre eller 

forbedre deres situation. Lonnie har 

været på kontanthjælp i 23 år (!) og igen-

nem et utal af arbejdsprøvninger. Så alle 

ved, at hun ikke kan gå ud og finde sig et 

job – og alle ved også, at det i praksis er 

umuligt at finde en anden lejebolig, som 

er væsentligt billigere, siger Mogens Wie-

derholt, direktør i Spastikerforeningen.

- Regeringen siger, at formålet er at 

give kontanthjælpsmodtagere en øko-

nomisk gulerod til at søge arbejde. Men 

hvad skal man stille op med gulerød-

der, når man ikke kan spise? Og det er 

jo præcist det, der er Lonnies problem. 

Uanset hvor meget de skærer ned i hen-

des kontanthjælp, så skaffer det hende 

ikke i job. For hendes handicap betyder, 

at hun ikke kan varetage et job. Man 

kan ikke true og tvinge mennesker uden 

arbejdsevne ud på arbejdsmarkedet. 

Det er et uværdigt projekt, konstaterer 

Mogens Wiederholt.

Katastrofen er blevet lappet

Heldigvis er det lykkedes at få enkelte 

ændringer ind i kontanthjælpsreformen. 

Således er det – blandt andet efter 

medieomtale af spastikeren Johnny 

Jagwanis situation - lykkedes at få føjet 

en række undtagelser ind i kontant-

hjælpsloftet. Handicappede, som bor i 

visiterede boliger, anviste boliger eller i 

boliger, hvor der ydes en særlig bolig-

støtte på grund af behovet for mere 

plads begrundet i ens handicap: stor 

el-kørestol, mange hjælpemidler, hjæl-

perordning etc. er undtaget fra kontant-

hjælpsloftet.

Det vil Mogens Wiederholt gerne 

kvittere for. 

 - Tak til de politikere som har sørget 

for, at det er sket – og tak til de med-

lemmer, som har stillet sig frem med 

deres personlige historie. Det har ikke 

været nemt, men det har virket, siger 

Mogens Wiederholt, der også ønsker, 

at enlige forsørgere som Lonnie bliver 

undtaget fra kontanthjælpsloftet. 

- Det er ikke fair at straffe menne-

sker for noget, de ikke har en levende 

chance for at ændre på. Og så er 

kontanthjælpsloftet endda kun den 

ene halvdel af problemet med kontant-

hjælpsreformen, fremhæver Mogens 

Wiederholt.

Kravet vil i fremtiden være, at 

kontanthjælpsmodtagere skal kunne 

dokumentere 225 timers ustøttet ar-

bejde. Hvis ikke de kan det, reduceres 

kontanthjælpen med 1.000 kroner om 

måneden. Forslaget undtager ganske 

vist personer, som har en arbejdsevne, 

der er så begrænset, at den pågældende 

ikke kan opnå beskæftigelse på det ordi-

nære arbejdsmarked.

- Men hvem er de? Vi ved jo godt, 

at arbejdsevnen ikke måles med samme 

målestok af de kommunale myndighe-

der og arbejdsmarkedet. Rigtig mange 

spastikere og andre handicappede vil 

formelt set blive betragtet som jobpa-

rate, men i realiteternes verden vil de 

have en meget begrænset mulighed for 

at finde det job, som kan skaffe dem 

fri af 225-timers reglen, siger Mogens 

Wiederholt. 

Jobbene findes ikke

Gang på gang har vi i statistikker og i 

praksis måttet konstatere, at arbejds-

markedet ikke er tilstrækkelig rummeligt 

til også at kunne rumme en stor gruppe 

mennesker med handicap. De job, som 

er forudsætningen for, at handicap-

pede kan skaffe sig 225 timers ustøttet 

arbejde, findes ganske enkelt ikke. 

- Jeg frygter, at kontanthjælpsrefor-

men vil sende mennesker med handicap 

ud i hjemløshed, fordi de ikke kan betale 

deres husleje – og den vil føre til øko-

nomisk forarmelse af mange mennesker 

med handicap, som ikke vil kunne hono-

rere beskæftigelseskravet på 225 timer 

om året. Ikke fordi de ikke vil arbejde, 

men fordi arbejdsmarkedet ikke er rum-

meligt nok, slutter Mogens Wiederholt.

- Det er ikke fair at straffe mennesker for noget, de ikke har en levende chance for at 
ændre på, siger Spastikerforeningens direktør, Mogens Wiederholt.
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Superbrugsen Klemensker
Lindevej 24 • 3782 Klemensker

Tlf. 56 96 60 04  

Ferieophold, køb 7 nætter - betal for 5
Fester • Arrangementer • Kurser og Konferencer 

Tur planlægning • handikap venligt • Et lækkert køkken

Vi skræddersyer et tilbud til dig efter dine ønsker.
Vi stå klar med et smil og god kunde service.

Kontakt oplysninger 
info@rutskerferiecenter.dk • tlf: +45 30 70 40 01

www.rutskerferiecenter.dk
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PROGRAM LØRDAG 4. JUNI
TID

14.00-15.30
16.30-18.00
19.00-20.30
21.30-23.00
00.00-01.30

TID

15.30-16.30
18.00-19.00
20.30-21.30
23.00-00.00

SCENE 1

DANSER MED DRENGE 
MADS LANGER
GNAGS
RASMUS SEEBACH 
KATO

ROLINU

PAGE FOUR
PAULINE
JIMILLIAN
EMIL STABIL m.fl. 

HANCOCK TELTET: SUSSI & LEO samt KOPIBANDET.DK

Vi har vores eget telt og handicaptoilet og stiller enkelte kørestole og 
hjælpere (til at skubbe) til rådighed. Du kan:

• Tjekke ind og få festivalarmbånd på fra kl. 11.00 i teltet
• Spise din egen medbragte mad, hvis du foretrækker dette, eller købe på festivalen
• Drikke gratis kaffe fra kanden, købe billige fadøl og deltage i fælles middag
• Opbevare skiftetøj og andet grej
• Hvile ørerne og slippe lidt for mylderet på festivalpladsen
• Låne en kørestol – og få strøm på batterierne
• Deltage i fælles aktiviteter – program følger

Teltet er åbent fra kl. 11.00 – 24.00. 

Musikprogrammet ses nedenfor og byder på en fed koncertdag med masser af vores danske 
favoritmusikere.

Køb billet senest d. 15. maj 2016 - Kun 200 billetter - Først til mølle...
Kontakt Bent Ole Nielsen - cpskive@mail.dk - 97 14 24 83 (efter kl. 18 hverdage)

Oplys: Navn, medlemsnummer, antal og din kreds. Indbetal på konto 7613 – 1011868, 
når du har fået bekræftet billetterne. HUSK AT PÅFØRE DIT NAVN.

KOM MED SPASTIKERFORENINGEN TIL SKIVE FESTIVAL
Er du medlem af Spastikerforeningen, kan du tage din familie, venner 

eller kæresten med, når Spastikerforeningen inviterer til Skive Festival lørdag d. 4. juni 2016.

MEDLEMSPRIS
Spastikerforeningens pris er kr. 200 for voksne (normalt 500)

Hjælpere og unge 10 til 14 år: kr. 100
Børn under 10 år er GRATIS. 
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Fire medlemstyper i Spastikerforeningen
Spastikerforeningen kan tilbyde fire medlemstyper, der alle gi-

ver adgang til foreningens medlemstilbud, giver medlemsrabat 

for det enkelte medlem på blandt andet kurser og konferencer 

og giver stemmeret på kredsenes generalforsamlinger. De fire 

medlemstyper er:

• Enkeltmedlemskab (dækker én person og koster 

 250 kroner om året)

• Hustandsmedlemskab (dækker de personer oplyst på   

 samme adresse, som har fået hver sit medlemsnummer og   

 som koster 450 kroner om året)

• Livsvarigt medlem (dækker én person, er kun for personer   

 med CP og koster 5000 kroner) 

• Støttemedlem (for de medlemmer, der gerne vil give lidt   

 mere for deres medlemskab, koster minimum 500 kroner   

 om året).

Du kan melde dig ind via Spastikerforeningens hjemmeside - 

spastikerforeningen.dk/bliv_medlem – hvor du også kan finde 

flere oplysninger om, hvad medlemstyperne dækker.

Ledige uger til kun 1.500 kroner
Interessen for foreningens feriehus på Samsø har i år været 

rigtig fin. Mange uger er booket, men der er stadig ledige uger. 

fra sekretariatet 

I skrivende stund er følgende uger 

ledige: 16, 17, 19, 27, 32, 39, 40, 

41 samt 44 og ugerne frem til 

nytår.

I alle de nævnte uger kan 

Spastikerforeningens medlemmer 

leje huset for blot 1500 kr. pr. 

uge plus elforbrug. Til gengæld 

er en obligatorisk slutrengøring med i 

prisen! Det nye feriemagasin fra Samsø vil give alle feriegæster 

god inspiration. Så start din ferie her. Vi sender magasinet til 

alle, der lejer foreningens feriehus. De ledige uger bookes i 

den rækkefølge bestillingerne indløber. Ring på 38 88 45 75 

eller send en mail til spastik@spastik.dk - læs mere og se de 

sidste opdateringer på: www.spastikerforeningen.dk/feriehus

Hovedbestyrelsen samles
Spastikerforeningens hovedbestyrelse mødes til årets første 

HB-møde lørdag den 30. april 2016 med start kl. 10.00. Det 

foregår i Handicaporganisationernes Hus i Høje Taastrup. Et 

par af de faste punkter på dette møde er beretning og godken-

delse af årsregnskabet. Desuden er der valg til forretningsud-

valget og hovedbestyrelsen.

En gave i dit testamente

Hvert år bliver der født mellem 150 og 180 børn med cere-
bral parese. Ved at betænke Spastikerforeningen i dit te-
stamente er du med til at styrke foreningens arbejde for 
at sikre dem et værdigt, indholdsrigt og selvstændigt liv.

Spastikerforeningen vil gerne betale for oprettelsen af et 
standardtestamente hos din advokat. 

Læs mere på www.spastikerforeningen.dk/stoet-os eller 
ring 38 88 45 75 og hør mere om, hvordan du kan be-
tænke Spastikerforeningen i dit testamente.www.ok.dk

Få et OK Benzinkort med en sponsoraftale, så støtter du Spastikerforeningen 
med 6 øre hver gang du tanker benzin eller diesel. Når du har tanket 500 liter, 
får Spastikerforeningen en ekstra bonus. Det koster dig ikke ekstra - OK betaler 
hele beløbet. Har du et OK Benzinkort i forvejen, kan du også få det tilknyttet 
en sponsoraftale.

Bestil et OK Benzinkort med 
sponsoraftale på www.ok.dk. 

Tank billigt 
og støt
Spastikerforeningen
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Der er sket meget, siden Prinsesse 

Benedikte i 1976 var med til at indvie 

Jonstrupvang-Bebyggelsen i Værløse. 

Såvel på Jonstrupvang som i samfundet 

omkring. Til gengæld var nogle af be-

boerne de samme. En af dem, som har 

været med hele vejen, er Christina Bey-

erholm, der var udvalgt til at overrække 

Prinsessen en flot velkomstbuket.

Som en del af arrangementet blev 

Prinsesse Benedikte præsenteret for 

nogle af de velfærdsteknologiske løsnin-

ger, som Jonstrupvang har arbejdet så 

målrettet med gennem de seneste år. En 

af beboerne, Maria Hjulmann Petersen, 

viste Prinsessen, hvordan hun fra sin 

kørestol og en iPad kunne styre døre, lys 

og ikke mindst hendes klædeskab. 

På turen rundt i huset til de kreative 

værksteder, sanserummet og træningssa-

len gav Prinsessen sig god tid til at hilse 

på beboerne, og det skabte stor glæde.

Glider ind i samfundet

Efter rundvisningen holdt forstander 

Kim Frederiksen, direktør Søren Torpe-

gaard Bech fra Region Hovedstaden og 

Spastikerforeningens landsformand Lone 

Møller tale til beboere og gæster. 

Alle roste de Jonstrupvang – perso-

nalet og ledelsen – for at have udvik-

let Jonstrupvang til et godt fagligt og 

menneskeligt tilbud til mennesker med 

cerebral parese. ”Forvent det utænke-

lige” hedder Jonstrupvangs slogan, som 

de hver dag prøver at efterleve.

Landsformand Lone Møller sagde 

blandt andet i sin tale:

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte kastede glans over arrangementet, da Jonstrupvang 

den 2. februar fejrede 40 års fødselsdag sammen med beboere, personale og indbudte gæster.

40 år med Jonstrupvang

Af Frands Havaleschka

- Jonstrupvang er et enestående højt 

specialiseret tilbud, som i kraft af en 

unik faglig indsigt i cerebral parese og de 

særlige vilkår, der gælder for mennesker 

med CP, udgør rammerne om noget af 

det bedste, vi har på CP-området. Men 

lige så vigtigt er det, at der trives og 

hersker en ånd, som udstråler overskud 

og ressourcer til at række ud over sig 

selv og glide ind i det samfund, man er 

en del af.

Som aktuelle eksempler nævnte Lone 

Møller blandt andet samarbejdet med 

den lokale Rema 1000 og initiativet til at 

invitere beboerne fra det netop opret-

tede lokale flygtningecenter på julevisit 

til æbleskiver og glögg. ”Det er verdens-

klasse”, fastslog Lone Møller.

Herefter kom der lækre canapeer 

på fadene og vin i glassene, inden det 

helt igennem vellykkede arrangement 

sluttede.

Jonstrupvang havde allerede dagen 

før taget forskud på festlighederne, da 

beboere og personale, i alt 165 gæster, 

holdt en storstilet fest med middag, 

dans og musik. Her blev syv beboere 

– Vibeke Stampe, Christina Beyerholm, 

Lene Kjær, Jørgen Damsholt, Erling Frank 

Larsen, Storm Jeramiassen samt køk-

kenchefen Liselotte Hansen hyldet for at 

være en del af Jonstrupvang siden 1976. 

Kim Frederiksen holdt tale for hver 

enkelt jubilar, der efterfølgende modtog 

blomster og klapsalver.

Calle Hansen Cristina Beyerholm Jørgen Damsholt Erling Frank Larsen

På en rundtur i bebyggelsen fik H.K.H. Prinsesse Benedikte lejlighed til at opleve aktiviteterne 
og hilse på en række beboere, her Gert Ipsen. Foto: Allan Nørregaard, Sjællandske Medier.
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Med kun nogle få dages forsinkelse 

kunne entreprenørfirmaet Larsen & 

Nielsen den 23. januar 1976 aflevere 

byggeriet. Det kostede 21 mio. kroner 

at opføre Jonstrupvang, hvilket præcist 

ramte budgettet. Dertil kom udgifterne 

til montering og indretning, der løb op i 

1,7 mio. kroner. Denne del af færdiggø-

relsen fandt sted i perioden frem til april 

1976, hvor de første beboere flyttede 

ind. Spastikerforeningen - der dengang 

hed ’Foreningen for spastisk lammede’ 

- skulle selv skaffe 3,5 mio. kroner, så 

både før, under og efter byggeriet var 

der gang i indsamlingen af bidrag.

Den første beboer flyttede ind 5. 

april 1976. Det var den dengang 45-åri-

ge Valentina Petzow, der oplevede de 

nye moderne boliger som en stor om-

væltning i forhold de 15 år, hun havde 

boet på en af Ebberødgårds sovesale – 

i øvrigt sammen med 19 andre. 

I Spastikeren nr.3/1976 fortalte hun, 

at hun kom til Danmark i 1944 sammen 

med andre finske børn, der blev evaku-

eret fra Finland på grund af krigen. Hun 

kom imidlertid ikke tilbage, fordi hendes 

forældre døde, og hun var nu blevet 

dansk statsborger.

Hvervet som forstander blev betroet 

36-årige Ivan Skjoldager, der tidligere 

var højskolelærer på Idrætshøjskolen i 

Sønderborg og adjunkt på Herning Semi-

narium. Når det øvrige personale hen på 

sommeren var blevet ansat og fuldtalligt, 

ville Jonstrupvang være arbejdsplads for 

ca. 50 mennesker.

Da man gerne ville have både det 

indvendige og udvendige til at præsente-

re sig bedst muligt, blev indvielsesfesten 

først holdt senere på året. Det skete 

den 11. oktober 1976 med deltagelse 

af Prinsesse Benedikte og flere hun-

drede gæster. Åbningstalen blev holdt af 

daværende socialminister Eva Gredal, der 

startede talen med ordene: ”Vi skal i dag 

indvi et plejehjem, som er lidt ud over 

det sædvanlige”. Og det fik hun jo ret i.

TILBAGEBLIK: Sådan startede det
Liselotte Hansen Storm Jeramiassen Lene Kjær Vibeke Stampe
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TEMATEMA Velfærdsteknologi

er meget andet end en robotstøvsuger

DE VIGTIGSTE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE BEGREBER
Social IT
Teknologi, der er brugernes redskab til at 
forbedre egen livskvalitet. Borgerens red-
skab til øget selvhjulpenhed og selvstæn-
dighed, styrket kommunikation og sociale 
relationer, mestring og læring af nye kom-
petencer, der giver frihed til i højere grad 
at klare sig selv. Konkret kan social IT være 
apps til smartphones og tablets, hjemme-
sider, computerprogrammer og hardware 
samt betjeningsudstyr, der giver borge-
ren mulighed for at anvende IT-redskaber, 
f.eks. øjenstyring.

Plejeteknologi
Teknologi, der anvendes til at varetage 
fysisk pleje og omsorg af mennesker med 
primært fysiske funktionsnedsættelser 
samt ældre med plejebehov. Eksempler: 
Vaskerobotter, spiserobotter, løftemaski-
ner.

Smarthome-teknologi
Teknologi, der knytter sig til styring af 
funktioner, som gør boligen intelligent 

og tilgængelig. Eksempler: Styring af døre, 
elektrisk lys og vinduer med kontakter eller 
digitalt interface.

Sundhedsteknologi
Generelt begreb for teknologi med fokus på 
sundhed, herunder psykiatri, rehabilitering 
og ergoterapeutisk behandling.

Assistive Technology
Teknologi anvendt til at assistere menne-
sker med funktionsnedsættelse – inklude-
rer hardware, software, it mv.

Assisted Living 
Technology (ALT)
Et paraplybegreb, der beskriver anvendelse 
af teknologi til støtte i hjemmet – f.eks. med 
henblik på at en borger kan blive længere i 
hjemmet ved at give øget selvstændighed 
gennem anvendelse af velfærdsteknologi.

Telemedicin (telesundhed)
Brugen af it til digitalt understøttede sund-
hedsfaglige ydelser over afstand. Eksem-

pelvis hjemmemonitorering, videokonfe-
rence, billedudveksling mv. Kendes også 
som ”telesundhed”.

Wearables
Teknologi, der kan tages på – tøj og til-
behør, der inkorporerer en teknologi. Ek-
sempler: Google Glass, Apple Watch og 
GPS-ure.

Social IT apps
Apps er ofte det første, man tænker på, 
når man tænker Social IT. Det er der en 
god grund til. Apps er nemlig det abso-
lut mest tilgængelige, bredt set, og sam-
tidig også det, der skiller sig mindst ud 
fra ”normal” it. Apps er et godt sted at 
starte, hvis man er interesseret i hjæl-
pemidler til kommunikation, struktur, ar-
bejdsgange, leg og læring, samt selvmo-
nitorering.

Kilde: SOCIALT IT KATALOG, udgivet af 
Living IT Lab og Socialt Udviklingscenter 
SUS, juni 2015.

I flere år har robotstøvsugeren for 

mange nærmest været ikonet på den 

ultimative velfærdsteknologiske løsning. 

Siden har også krammesælen, det selv-

skyllende toilet, der kan vaske og tørre, 

og GPS’en til demente presset sig på i 

bevidstheden om plejecentrenes tekno-

logiske udvikling. Holdningerne er blevet 

luftet, og den fagideologiske kamp mel-

lem uafhængighed og de varme hænder 

har givet udfordringer. Velfærdsteknolo-

gien deler vandene. Knap halvdelen me-

ner, det er en god idé at bruge velfærds-

teknologi til pleje og omsorg, mens den 

øvrige del ikke er enige i det.

Dilemmaet er naturligvis sat lidt på 

spidsen, for så enkelt er det ikke.

Faktisk kommer velfærdsteknologien 

mange målgrupper til gavn. Det kan 

være i form af universelt design, også 

kaldet mainstreamteknologi, der dækker 

over teknologier, der bruges i samfundet 

i almindelighed, eksempelvis computere, 

smartphones og tablets. Men det kan 

også være teknologi, der er special-

designet til at imødekomme bestemte 

målgruppers behov, eksempelvis men-

nesker med handicap. For denne gruppe 

kan velfærdsteknologien sikre, at de 

bliver mere selvhjulpne og uafhængige 

VELFÆRDSTEKNOLOGI
af andre. Meningen skulle gerne være at 

opnå en bedre livskvalitet.

Samtidig kan velfærdsteknologi med-

virke til at understøtte mange af de so-

ciale arbejdsopgaver, som i dag udføres 

af enten de pårørende eller af pleje- og 

omsorgspersonale og dermed forbedre 

arbejdsmiljøet.

På tværs af staten og kommunerne 

er der i stigende grad fokus på, hvor-

dan fremtidens sociale indsatser kan 

understøttes af forskellige former for 

velfærdsteknologi og digitalisering. Er 

det en god udvikling, eller er det reelt 

en spareøvelse?

Her og på de næste sider løfter vi 

en lille flig af området. Vi har samlet 

nogle historier om velfærdsteknologi, 

der starter med en lille manual til bedre 

forståelse af begreberne.
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I loftet på gangen på bostedet Jon-

strupvang udenfor København hænger 

en fartmåler, der viser, om kørestols-

brugerne har for meget fart på. Selvom 

fartmåleren er sat op med et glimt i 

øjet, er den også et tydeligt tegn på, at 

Jonstrupvang er et sted med fokus på 

teknologi og innovation – og med fokus 

på at være kreative med løsningerne.

Jonstrupvangs motto ’Forvent det 

utænkelige’ er meget sigende for det fo-

kus, der er på nye teknologiske løsninger.

- Vi har altid været innovative her på 

Jonstrupvang, og det er et udtrykt ønske 

fra beboerne. Vi begyndte i 2007, hvor vi 

fik spisemaskiner, der gav beboerne en 

større frihed under spisningen, forklarer 

forstander Kim Frederiksen.

Formålet med at bruge ny teknologi 

er helt enkelt at hjælpe beboerne til 

mere frihed og bedre livskvalitet.

På Jonstrupvang er drømmen en 

større ombygning, der skal skabe nye 

og bedre boliger til beboerne. Og netop 

boligerne er meget centrale i det store 

fokus på teknologi, for målet er at kunne 

skabe teknologiske boliger, der kan gøre 

hverdagen lettere for beboerne.

- Vi begyndte med workshops til-

bage i 2012, der viste, hvad beboerne 

ønskede i forbindelse med en eventuel 

ombygning. Vi stod derefter med 3-4 

sider med idéer og en plan for, hvor vi vil 

hen, forklarer Kim Frederiksen, der ikke 

lægger skjul på, at han personligt synes, 

det er spændende med de innovative 

tiltag og planer.

Lang ønskeliste fra beboerne

Efter en ombygning skal lejlighederne 

være udstyret med forskellige teknologi-

ske løsninger, og i dag har Jonstrupvang 

to lejligheder, hvor beboerne tester 

forskellige løsninger som automatisk 

åbning af hoveddør, når kørestolen 

nærmer sig, digital styring af gardiner, 

havedør og garderobestang samt meget 

andet.

- Vi har opnået en erfaring her med 

at udvikle og er kendt for det. Det 

betyder, at det ofte er andre parter, der 

kontakter os for at samarbejde, siger Kim 

Frederiksen.

Erfaringerne med de teknologiske 

nyskabelser er vidt forskellige, for ek-

sempel har spisemaskinerne ikke sparet 

tid for medarbejderne, som man havde 

håbet. Men maskinerne giver stadig 

beboerne en selvstændig, og dermed 

bedre, spiseoplevelse.

Nyskabelserne kommer af beboernes 

ønsker, og på ønskelisten er der for ek-

sempel skærmvæg med lokalinfo, mobile 

klokkesnore til at kalde på personalet, 

flexibelt liftsystem som strækker sig 

både inde og ude, badekar med bobler, 

TEMA Velfærdsteknologi TEMA

Teknologi skal give større frihed 
på Jonstrupvang
På bostedet Jonstrupvang har der i flere år været fuld fokus på at bruge teknologiske løs-
ninger til at forbedre beboernes hverdag og livskvalitet.

Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Jonstrupvang startede med de første spisemaskiner tilbage i 2007, 
i dag er knap en halv snes i brug.
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TEMATEMA Velfærdsteknologi

brugerbetjent badeforhæng og 

meget mere.

- Medarbejderne er motiverede 

omkring det her og er vant til at se 

nyt på tingene, for eksempel når 

der kommer en ny type kørestol 

eller elektriske vendelagner og ba-

destole, forklarer Kim Frederiksen.

Beboerstyret reception

Teknologi er dyrt, tænker man 

ofte, og til nogle projekter har 

Jonstrupvang søgt midler hos 

regionen, men andre tiltag, for 

eksempel at skrotte medarbej-

dernes bippere og i stedet købe 

mobiltelefoner, har faktisk sparet 

mange penge.

- Vi har også sparet nogle 

administrative arbejdsgange ved 

at bruge digitale smartboards i 

stedet for vagtskemaer på papir, 

nævner Kim Frederiksen som 

endnu et eksempel.

Et stort fokusområde i år er at skabe 

en beboerstyret reception, hvor alle 

beboere skal kunne stille opkald videre 

og vise vej. 

- Vi skal have et bud på opgaven fra 

et privat firma, og det bliver helt sikkert 

udfordrende at skabe receptionen, men 

det bliver også sjovt, fastslår forstande-

ren.  

For medarbejderne på Jonstrupvang 

er det en læringsproces, når der 

kommer nyt. For eksempel da bip-

perne blev afløst af mobiltelefoner, 

var det kun alarmfunktionen, der 

skulle bruges i begyndelsen. Resten 

af telefonen kunne medarbejderne 

lege med og dermed blive fortrolige 

med. 

Læringsproces

Forstander Kim Frederiksen synes, det er spændende 
med de innovative tiltag på Jonstrupvang.
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Mangler du hjælp til din BPA-Ordning?
Kan Kinnerup Care hjælpe dig!

Kinnerup Care A/S er et af Danmarks førerne bureauer indenfor 
Social og -Sundhedssektoren. Vi udvælger vores hjælpere specielt 
skræddersyet til dit behov!

Ønsker du:
•   Professionel administration af din BPA?
•   Et fast team af dygtige hjælpere?
•   En fast kontaktperson med en sundhedsfaglig uddannelse?
•   Hjælp til dagligdagens udfordringer? 
•   En mere overskuelig hverdag?

Vi hjælper dig med at:
•   Udbetale løn
•   Holde styr på dit regnskab
•   Sammensætte teams og lave vagtplan
•   Dække vagter
•   Lave en APV vurdering

Derudover er vi altid behjælpelige, hvis du har brug for råd og vejledning eller har spørgsmål.
Kontakt Kinnerup Care allerede i dag på telefon 4576 9045 – tryk 3 og spørg efter Jørgen.
Vi sidder klar ved telefonen.

Kinnerup Care A/S - Christianshusvej 4 F • 2970 Hørsholm • www.kinnerupcare.dk

Tlf. 45 76 90 45 eller send os en e-mail på kontakt@kinnerupcare.dk 
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TEMATEMA Velfærdsteknologi

Det var midt om natten, og Maria Hjulmann Petersen, der har cerebral 

parese og er kørestolsbruger, sov i sin seng på Jonstrupvang. Pludselig 

åbner hendes klædeskab sig, og det både vækker og forskrækker den 

34-årige beboer, der må trykke på nødkaldet til personalet.

Episoden er ikke den eneste, der har givet Maria nogle pudsige 

oplevelser, efter hun valgte at være forsøgsperson med nogle tekno-

logiske løsninger, der kan hjælpe hende i hverdagen i hendes lejlighed 

på Jonstrupvang, hvor hun har boet i 5½ år.

Via en tablet kan Maria tænde og dæmpe lyset i lejligheden, åbne 

havedør og hoveddør og styre hendes garderobeskab, så bøjlestangen 

med hendes tøj kører ud, så hun selv kan vælge. En anden nyskabelse 

er, at hendes hoveddør automatisk åbner, når hun nærmer sig, 

fordi der sidder en chiplæser ved døren, og der er monteret en 

chip på hendes kørestol. Det er lidt samme princip som at have 

en BroBizz i forruden på sin bil – der er dog ingen betaling her.

Vil gerne være selvhjulpen

Efter et år som prøvekanin er Maria ganske tilfreds.

- Jeg synes, det har været godt indtil videre. Jeg er glad for 

selv at kunne styre nogle ting, som jeg tidligere måtte have 

personalet til. Særligt er jeg glad for selv at kunne vælge tøj, 

forklarer Maria til trods for de pudsige oplevelser, hvor også 

havedøren pludselig åbnede af sig selv om vinteren.

- Jeg vil gerne være så selvhjulpen, som jeg kan blive, og så 

er det fint, hvis det betyder mindre personale, siger Maria, der 

ser positivt på idéen med teknologiske hjælpemidler.

- Det kunne være smart, hvis jeg kunne tage bad og bruse 

mig selv via en fjernbetjening, eller hvis jeg kunne styre mit 

køleskab, foreslår Maria Hjulmann Petersen.

Prøvekanin 
vil gerne være selvhjulpen
Maria Hjulmann Petersen har i et år været prø-
vekanin på bostedet Jonstrupvang, hvor hun 
bor i en lejlighed med teknologiske løsninger.

Tekst og foto: Benjamin Steengaard Rasmussen

Via tabletten kan Maria Hjulmann Petersen blandt andet åbne 
døre, trække gardinerne for og dæmpe lyset.

Muligheden for at Maria kan fjernstyre bøjlestangen i klædeskabet, 
så den kører ud af skabet og ned, så hun kan nå tøjet, er hun meget 
glad for.
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er ladet med en positiv betydning om, 

at der er tale om genstande, som kan 

skabe større livskvalitet. I praksis kan det 

dog være meget forskelligt, i hvor høj 

grad brugerne af forskellige teknologier 

oplever dem som problemløsende og 

livskvalitetsskabende.

Det samme hjælpemiddel kan 

være meget forskelligt at bruge fra én 

situation til en anden eller på forskellige 

steder. Solen kan skinne i skærmen og 

gøre den svær at aflæse. Elkørestolen 

kan være vanskelig at bruge, hvis der 

ikke er tilstrækkelig med plads. 

Men omgivelserne er langt fra det 

eneste, som spiller ind på i hvor høj grad 

forskellige teknologier bliver anvendt. 

Forskning har vist, at brugere vælger 

velfærdsteknologier til og fra ud fra 

overvejelser om, hvor nem eller besvær-

lig tingene er her og nu. En synshæm-

met dreng beskrev for eksempel, at han 

fravalgte at bruge et program til for-

størrelse på sin computer, fordi det tog 

for lang tid og derfor krævede, at hans 

venner uden synshandicap skulle vente 

på hans svar. Han følte teknologien 

udstillede hans synshandicap. Og det er 

han langt fra alene om at synes. Mange 

undersøgelser har vist, at hjælpemidler 

spiller sammen med brugerens opfat-

telse af sin egen identitet. Hvis brugeren 

synes hjælpemidlet har en negativ ind-

flydelse på hans eller hendes selvopfat-

telse, kan det betyde, at hjælpemidlet 

fravælges, enten permanent eller i 

særlige situationer.

Så for at vende tilbage til indlednin-

gen - velfærdsteknologier er ikke bare 

neutrale genstande. Teknologier og 

mennesker indgår i relation med hinan-

den. Med ordskiftet fra hjælpemiddel til 

velfærdsteknologi kan det netop være 

i fokus, hvordan genstanden ikke bare 

kompenserer, men også skaber livskvali-

tet og livsmuligheder for den enkelte. 

Mere end en ’taleprotese’

Et godt eksempel er hjælpemidler til 

kommunikation. Denne type hjælpemid-

ler er meget mere end en ’taleprotese’ 

til mennesker uden verbalt sprog. Kom-

munikationshjælpemidlet indgår som del 

af hele personens udvikling. Sprog, både 

i form af ord, grammatiske strukturer 

og som viden om verden, er en form for 

kulturelle redskaber, som vi ligesom med 

velkendte redskaber som en sav eller 

en hammer kan bruge til at forandre 

verden. Med sproget kan vi benævne 

det, vi ser. Vi kan tænke over ligheder og 

forskelle mellem objekter i omgivelserne. 

Det er først med sproget, vi kan trække 

linjer mellem fortid, nutid og fremtid. Vi 

kan gøre det for os selv, og vi kan gøre 

det sammen med andre. Erindring som 

en aktiv, social proces udvikles gennem 

sproglige og sociale samspil, ofte byg-

get op omkring italesættelse af fælles 

oplevelser. 

Også følelser undergår en forandring 

gennem sproget. Med sproget bliver det 

muligt at give følelser sociale etiketter, 

dele følelser og oplevelser af følelser 

med andre og reflektere over sine egne 

følelser. Sproget og den kommunika-

tive udvikling influerer derigennem på 

udviklingen i tænkning, forståelse af 

omverdenen, sociale relationer, følelses-

mæssig og personlig udvikling. Kommu-

nikation giver mulighed for at deltage i 

og påvirke sine omgivelser. Det er den 

type ’velfærd’ et kommunikationshjælpe-

middel kan være med til at skabe.

God effekt men besværlig i praksis

Kommunikationshjælpemidler er samti-

dig et eksempel på en velfærdsteknologi, 

som ofte er besværlig at implementere 

i praksis. De kan blive valgt fra, fordi 

forældre eller pædagoger oplever, at 

kommunikationshjælpemidler er tidskræ-

vende og besværlige at bruge, samtidig 

Hjælpemidler til kommunikation

Af Louise Bøttcher, lektor. Ph.D.

TEMA Velfærdsteknologi TEMA

Et hjælpemiddel ikke bare kompenserer, men kan også skabe livskvalitet og nye livsmu-
ligheder for den enkelte. Et nyt projekt skal afdække, hvordan brug af teknologier kan 
bidrage til unges udvikling.

Astrid Siemens Lorenzen er en af 
dem, som er afhængig af kom-
munikationshjælpemidler. Hun 
siger: "Den moderne teknologi 
bevirker et lettere liv, samt at jeg 
kan udnytte mine intellektuelle og 
sociale evner. Via min øjenstyrede 
computer (Tobii) er jeg i stand til at 
kommunikere og lave store skrift-
lige opgaver, og det betyder, at jeg 
har mulighed for at gennemføre 
gymnasiet." 
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med at de oplever, at kommuni-

kationsbehovet i situationen kan 

klares hurtigere og nemmere uden 

hjælpemidlet. Men en svensk ph.d. 

rapport viste, at indholdet i kommu-

nikationen uden hjælpemiddel blev 

begrænset til at handle om umid-

delbart foreliggende genstande, 

svarende til kommunikation med 

små børn. Denne begrænsning i 

kommunikationens indhold og form 

var ikke til stede, når børnene havde 

deres kommunikationshjælpemidler 

til rådighed. Fravalget af et hjælpe-

middel havde derved indflydelse på 

udviklingsmulighederne i samværet 

mellem barn og voksen. Sproget 

vokser jo ikke frem af sig selv, men 

udvikles gennem brug.

Velfærd er livskvalitet her og 

nu, men også udviklingsmuligheder 

fremadrettet; hvordan hjælpemidler 

kan medvirke til at skabe personlige 

og sociale handlemuligheder. Et 

til- eller fravalg af et hjælpemid-

del, f.eks. fordi en ung oplever at 

hjælpemidlet fremhæver handicap-

pet, kan derfor på sigt være uhen-

sigtsmæssigt, hvis det får negativ 

indflydelse på den unges udviklings-

muligheder. 

Nyt projekt om unges brug 

af hjælpemidler

Et nyt forskningsprojekt med støtte 

fra Aarhus Universitets forsknings-

fond vil derfor undersøge brug af 

hjælpemidler hos unge med han-

dicap, som står i overgangen til et 

voksenliv. I projektet vil der være fo-

kus på, hvordan brug af teknologier 

kan bidrage til de unges udvikling af 

identitet, forståelser og færdigheder. 

Projektet løber over to år, og 

i den periode vil et antal unge og 

deres familier blive interviewet om 

deres brug af kommunikationshjæl-

pemidler.

Unge i alderen 15+ samt familier søges til 

forskningsprojekt. Den unge skal være bru-

ger af et hjælpemiddel til kommunikation og 

være i stand til at forstå og besvare spørgs-

mål på egen hånd, om end at selve kommu-

nikationen gerne må kræve støtte. 

Forskerne vil også gerne have lov til at føl-

ge den unge en dag i skolen samt i fritiden, 

men det er ikke et krav. Det vil kun bidrage 

til projektets kvalitet, hvis unge med meget 

forskellige grader af cerebral parese deltager. 

Er du interesseret, så kontakt lektor Louise 

Bøttcher på DPU for nærmere information på 

telefon 87 16 37 52 eller mail: 

boettcher@edu.au.dk

Vil du være med i projektet?

NYHED FRA SYVSTEN KRO

Frisk lavet mad hver dag 365 dage om året

Hver Søndag svinekam stegt som vildt eller svinekam.

Hver Tirsdag Stegt eller Paneret flæsk.

Vi server go gammel dags dansk mad, som ankommer ud til den enkelte
borger eller firma på en varm tallerkner. maden bliver lavet hver morgen
fra bunden af friske råvare. pris fra 53,-Kr

Godkendt i hele Aalborg kommune på ældre/handicap området som
madleverandør  

Husk vi har fest til fast pris. KUN 425,-Kr ad libitum øl, vand og vin,
under hele middagen, bestående af en 3 retters menu + natmad.

Vi har 2 tilbuds menuer med 2 retter som kører resten året fra 99,-Kr.

ved bestilling af min. 10 kuverter 

Vi har store flotte stjerneskud til KUN 109,-Kr. 

(Altid friske fisk, som steges på panden.)

3 stegte fisk og 1 kogt fisk, laks, rejer, æg, asparges 

Husk vi har musik, dans og buffet på syvstenkro d. 22/04-2016 Pris 199,-Kr.

Ålborgvej 247 • 9300 Sæby •  Tlf.: +45 98 46 80 44
syvstenkro1@gmail.com • www.syvstenkro.dk
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Den teknologiske udvikling, som har 

påvirket den måde vi lever og arbejder 

på og i det hele taget eksisterer på, har 

naturligvis også skabt nye muligheder 

for mange med handicap. Det er en 

udvikling, der har været stærkt ac-

celererende, og som vil fortsætte med 

uformindsket styrke.

Også inden for den lægefaglige be-

handling er der sket kæmpe fremskridt. 

Nu er det ikke ualmindeligt at blive ope-

reret af en robot. Robotassisteret kirurgi 

har fundet sted i Danmark i godt 10 år, 

og det bliver mere og mere udbredt til 

visse typer operationer.

Fordelen ved robotoperationer er 

blandt andet, at de er mere skånsomme 

over for patienterne. Det forkorter indlæg-

gelsestiden og betyder færre smerter og 

mindre behov for smertelindring. Selv om 

indgrebene kaldes robotoperationer, bety-

der det ikke, at lægerne er overflødiggjort. 

Det er læger, der fjernstyrer robottens 

bevægelser, men fordelen er, at robot-

ten kan eliminere rystelser fra kirurgens 

hænder, og så arbejder robotten tredi-

mensionelt med 15 gange forstørrelse. 

Det gør robotten suveræn til mikroopera-

tioner på organer samt til for eksempel 

prostataoperationer og kræftoperationer 

i områder som mave, tarm og underliv. I 

løbet af få år regner man med, at stort set 

alle kræftendetarmsoperationer vil foregå 

med assisterede robotter.

Men hvad vil fremtiden ellers bringe?

Vi har spurgt lederen af Living IT Lab, Kas-

per Nizam, hvad han ser i krystalkuglen:

- Når det gælder social it, tror jeg, 

vi fremover vil se mere til Virtual Reality 

og kommunikation gennem VR-briller, 

og universerne kan skabes dér. Det kan 

være spændende og brugbart for rigtig 

mange - også kørestolsbrugere - at 

mødes virtuelt i et selvvalgt univers med 

venner eller familie, modtage virtuel 

undervisning eller foretage spændende 

digitale opdagelsesrejser.

Kasper Nizam er også helt sikker på, 

at sociale robotter langsomt bliver mere 

udbredt, blandt andet på specialskoler 

som robot-hjælpelærere og på plejecen-

tre, hvor de allerede i dag findes mange 

steder.  

Hvad med apps?

- Ser vi på apps og webservices, tror 

jeg, at der vil komme flere platforme, 

hvor brugere med eller uden handicap 

på frivillig basis skaber indhold ved at 

producere viden og oplysninger, som 

deles til et community. Der er en frem-

tid, hvor også mennesker med handicap 

bidrager online som andre gør og bliver 

aktive producenter af 

digitalt indhold frem for 

blot alene at være mod-

tagere eller forbrugere. 

Som et eksempel 

nævner han Be My 

Eyes-appen, hvor seende 

"låner" sine øjne til blinde 

via appen på sin iPhone. 

Glad Tur-appen har også 

indhold om tilgænge-

lighed skabt af brugere 

med og uden handicap til 

gavn for andre. Og så er 

der Wheelmate online-

service, som Coloplast står bag, der 

kan give kort over handicappladser med 

mere.  

Også andre arbejder på at skabe en 

app om generel tilgængelighed og han-

dicapparkering i København med delvis 

datadrevet og brugerdrevet indhold. 

Økonomien er vigtig

Mange projekter er dyre at udvikle, og 

her kan økonomien være et problem. 

Hvis ikke der kan skaffes økonomiske 

ressourcer til udvikling og produktion, så 

kan idéen være nok så god og gennem-

tænkt.

Kasper Nizam tror, at vi udover 

eksempler på crowdsourcing af indhold 

i fremtiden vil komme til at se mere til 

it-understøttet crowdfunding – f.eks. 

crowdfundede projekter, der online 

støttes af en masse personer, firmaer, 

organisationer og ad den vej skaffer 

penge til at finansiere projekter.

Det er således hans vurdering, at 

Et lille kig i krystalkuglen
Af Frands Havaleschka

FREMTIDENS VELFÆRDSTEKNOLOGI:

Den teknologiske udvikling kan gøre livet lettere for os alle, men for mange men-
nesker med handicap har IT ikke alene et potentiale for at skabe øget bekvemme-
lighed – IT kan være en forudsætning for et selvstændigt og aktivt liv, understreger 
Kasper Nizam, der er leder hos Living IT Lab, der arbejder med at opfinde, udvikle 
og udbrede social IT.
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deleøkonomi på digitale platforme også 

vil kunne komme i spil på handicapom-

rådet.

- Tænk hvis vi kunne have handi-

capbil som delebil? Kunne det blive en 

succes med en DriveNow handicapbil? Vi 

benytter vores biler i 5 procent af vores 

vågne tid på et døgn, så hvorfor ikke 

også dele handicapbiler i de resterende 

95 procent af tiden?

Og så er det måske kun et skridt på 

vejen. For den store amerikanske gigant 

Google, og muligvis også Apple, buldrer 

frem med udviklingen af førerløse biler.

Det intelligente hus

I gennemgangen af den fremtidige trend 

er det også væsentligt at nævne den 

videre udvikling af smarthome-tekno-

logien og the Internet of Things (IoT). 

Det betyder, at man i stigende grad kan 

koble forskellige digitale og elektroniske 

enheder til internettet. Det bliver muligt 

Living IT Lab er en nonprofit social 

virksomhed, der er sat i verden for 

at opfinde, udvikle og udbrede ny 

IT til mennesker med handicap. 

Living IT Lab samarbejder med, og 

har, kunder blandt brugere, orga-

nisationer, kommuner, regioner, 

almennyttige fonde, virksomheder 

og forskningsmiljøer. Living IT Lab 

samarbejder med andre digitale 

iværksættere og har til huse i en 

gammel fabrik på Hejrevej i Køben-

havn NV. Læs mere på livingitlab.dk

Fakta om Living IT Lab

at monitorere de forskellige dimser og på 

mere smarte måder styre omgivelserne.

Eksempelvis kan man fra sin fe-

rieadresse koble sig til alarm og web-

kamera i hjemmet og lige tilse, at alt ser 

rigtigt ud. Omvendt er det også muligt 

hjemmefra at sætte robotstøvsugeren og 

klimaanlægget i gang i sommerhuset og 

styre lys, dørlåse og gardiner via en app 

på sin iPad.

- De forskellige intelligente løsninger 

bliver en naturlig del af hverdagen, for-

udser Kasper Nizam, der understreger, 

at flere IoT løsninger allerede nu kan 

købes som standard hyldevarer, blandt 

andet Phillips Hue light (styring af lys), 

roomba (støvsuger-robot) samt Nest og 

Danfoss klimastyring mv. 

- Det vil gøre livet lettere for os alle 

og har potentiale til gøre mennesker 

med selvhjulpne, og frem for alt så får vi 

større kontrol med omverdenen, slutter 

Kasper Nizam. 
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Vil du på ferie 
med Spastikerforeningen? 

Af Trine Kamp Larsen, kursuskonsulent i Spastikerforeningen

Den sidste kulde hænger i lidt endnu, og i Spastikerforeningen 

er vi for længst begyndt at glæde os, til vi skal på sommerferie. 

I år er det muligt at tage af sted sammen med andre familier, 

der har et barn med cerebral parese. Læs mere om familiefe-

rien og Spastikerforeningens andre gode tilbud her.

Garanti for sol, strand og grill!

Vi har holdt nogle års pause, men nu er familieferien tilbage, 

og vi er glade for at kunne byde velkommen til Spastikerfor-

eningens familieferie i Dronningens Ferieby i Grenaa. Vi har 

lejet 10 feriehuse, bedt Gitte og Kaj Jacobsen om at være 

ferieværter og bestilt godt vejr fra guderne, så nu kan det ikke 

gå galt. I løbet af ferieugen, der er den første uge af juli, får de 

heldige familier gode muligheder for at lave ting sammen med 

sin egen familie eller sammen med de øvrige deltagere. Spa-

stikerforeningen byder på en dejlig velkomstmiddag, hvor alle 

lærer hinanden at kende, og lukker festen igen til en afskeds-

middag på feriens sidste dag. I løbet af ugen er der forskellige 

andre større og mindre arrangementer og tilbud, nogle af dem 

med en lille brugerbetaling.

Dronningens Ferieby ligger et stenkast fra en af Jyllands 

bedste sandstrande og tæt på Kattegatcentret, Djurs Som-

merland og Ree Park Safari. Aarhus ligger en lille times kørsel 

derfra. Har du lyst til en uges ferie i 

skønne, nyrenoverede omgivelser og i et 

godt selskab? Så meld dig til familieferie i 

Dronningens Ferieby!

Smæk på smagen

Synes du også, det kan være svært at 

vælge de gode og sunde råvarer i hverda-

gen fremfor de mindre sunde? Så er du 

ikke den eneste. Fyraftensmødet ’Smæk 

på smagen’ præsenterer de gode og 

sundere løsninger og gennemgår nogle 

af årets grøntsager og frugter, der kan 

pifte ethvert måltid op. Det er firmaet 

Frugtformidlingen, der står bag fyraftens-

mødet, og vi lover, at du går hjem med 

ny inspiration til, hvordan man kan bruge 

årstidens råvarer på en ny, nem og lækker 

måde uden madspild. Frugtformidlingen 

medbringer lidt smagsprøver, og vi kan 

godt love, at det bliver lækkert.

Kroniske smerter

Hvordan er det at have ondt hele tiden? Det ved mennesker 

med cerebral parese desværre ret meget om, for mange af 

vores medlemmer oplever at have kroniske smerter. På dette 

kursus lærer du at forstå psykologien bag smerterne og får 

nogle redskaber, så du lettere kan få en hverdag til at hænge 

sammen, uden at smerterne tager overhånd. 

Kurset kan gøre det lettere at forstå, hvad der sker i hjer-

nen, når vi overvældes af smerterne, og hvorfor smerterne 

somme tider gør det svært at mobilisere det fornødne overskud 

til at deltage i familiearrangementer, arbejde og sociale aftaler 

med venner. Selvom kurset primært er rettet mod mennesker 

med cerebral parese, kan deres pårørende også have glæde af 

at deltage, og i løbet af kursusdagen kommer vi blandt andet 

ind på, hvad kroniske smerter betyder for hverdagen? Hvordan 

kan jeg kompensere? Kan man fjerne fokus fra smerterne? Og 

specielt til de pårørende: Hvordan kan jeg se, når personen har 

smerter, og hvordan støtter jeg?

Kom på Ungdomsweekend!

Der er ikke mange garantier her i livet, men vi lover gerne, 

at der bliver knald på, når vi holder Ungdomsweekend første 

weekend i juni. Er du 16-22 år, og vil du gerne have en week-

Der bliver hygge for hele familien - både inde og ude - når Spastiker-
foreningen samler 10 familier i Dronningens Ferieby i starten af juli.
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Smæk på smagen
Afholdes den 27. april kl. 17-19.30 på Marselis-
borg-Centret, P. P. Ørums gade 11, 8000 Aarhus C. 
Det er Annemette Østergaard Bach, der sammen 
med sin kollega underviser. Tilmelding og beta-
ling gennem spastikerforeningen.dk/kurser

Familieferie
Afholdes den 1.-8. juli i Dronningens Ferieby, 
Grenaa. Det koster 5.500 kroner at deltage. 
Beløbet dækker: Hytte i en uge inkl. slutrengø-
ring. Velkomst- og afskedsmiddag. Hyggeligt 
samvær med de andre familier i løbet af ugen. 
Tilmelding og betaling gennem vores hjemme-
side spastikerforeningen.dk/kurser

Kroniske smerter 
Afholdes den 11. juni kl. 9.30 – 14.30 (bemærk – 
tidspunktet er rykket lidt i forhold til kursuskatalo-
get) hos Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 
2 i Taastrup. Det er SE-Traumeterapeut Meiken 
Bjerg og psykolog Charlotte Jensen, der underviser. 
Tilmelding og betaling gennem: 
spastikerforeningen.dk/kurser

Ungdomsweekend
Afholdes den 3.-5. juni på Egmont Højskolen i 
Odder. Alle mellem 16 og 22 år kan deltage uanset 
funktionsniveau, men har du brug for en hjælper, 
skal du selv medbringe en. Tilmelding og betaling 
gennem vores hjemmeside: 
spastikerforeningen.dk/kurser

Senest var netværket på besøg på Statens Museum for Kunst, hvor 

den stod på rundvisning og bagefter lidt til ganen. 

Næste arrangement er den 28. maj, hvor vi skal på spøgelses-

tur rundt i København. Vil du være med? Eller bare høre mere? Så 

kontakt os!

Den store succes har fået os til at kigge vestover, og vi er derfor 

glade for at kunne tilbyde et lignende tilbud i Aarhus-området. Det 

er John Busk Sørensen, der er netværksleder i vores jyske afdeling. 

John glæder sig til at byde velkommen, når vi starter med en grill-

aften fredag den 17. juni kl. 16.30-20 på Engtoften i Viby Jylland. 

Det koster 50 kroner at deltage i grillaftenen. Der kommer mere 

info om efterårets arrangementer.

Netværket er for alle voksne med CP – du er velkommen, uanset 

om du er dansk mester i slalom eller sidder i kørestol, og uanset 

om du har verbalt sprog eller ej. Alle er lige velkomne. Du skal bare 

huske at skrive, om du medbringer en hjælper, når du tilmelder dig 

netværket. 

Vi annoncerer løbende arrangementer på begge sider af bæltet 

både i Spastikeren samt på Facebook og igennem vores nyheds-

breve. Hold øje, og kontakt os:

Kontaktpersoner
Netværk i København: 

Netværksleder Lene Brandt-Erichsen - lenebrandt@mail.tele.dk

Netværk i Aarhus:

Netværksleder John Busk Sørensen - jbs@handi-travel-info.dk 

Koordinator: Al tilmelding til aktiviteter i begge netværk foregår gen-

nem kursuskonsulent Trine Kamp Larsen fra Spastikerforeningen på 

tkl@spastik.dk

NETVÆRK FOR VOKSNE MED CP:
– nu også i Aarhus!

Vores netværk for voksne med cerebral parese har 
nu et års tid på bagen, og det er blevet til flere 
gode arrangementer i Storkøbenhavns-området. 

end uden forældre, men med masser af nye venner 

og sjov og hyggelige timer, så meld dig til Spastiker-

foreningens Ungdomsweekend på Egmont Højskolen. 

Alle kan være med, for alle aktiviteter er tilpasset den 

enkelte. 

Det er som så ofte før Tor Bjerregaard og Susanne 

Heibøll, der har mange års erfaring som pædagoger, 

der sørger for, at alle får en dejlig weekend. Læs mere 

på vores hjemmeside spastikerforeningen.dk eller 

kontakt os, hvis du vil høre mere. Nogle stikord kan 

være teatersport, den store bagedyst, festmiddag og - 

retfærdigvis - fælles oprydning, inden det hele slutter 

søndag hen over frokost. Vi glæder os til at se dig!
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FJORDSTJERNEN – et enestående valg
Brug det frie valg til et aktivt og selvstændigt liv.  
 
På Fjordstjernen kan du leve dit liv – unikt og særligt 
– som du ønsker det. 
På Holbæks havnefront opføres et flot byggeri, som bliver 
rammen for nogle fantastiske lejligheder for både ældre 
og voksne med funktionsnedsættelser. Der bygges i alt 7 
enheder – med 12 boliger i hver enhed. 
3 enheder tilbydes til voksne med funktionsnedsættelser, 
herunder voksne med cerebral parese. Det er store 
lejligheder på mellem 84 – 90 m2, til borgere der er 
visiteret til plejebolig eller lignende boligform. 
Der er køkken og spisestue på hver enhed, stor lys 
dagligstue med panoramaudsigt over fjorden.  Og altaner 
både mod fjorden og mod syd. Der etableres et stort 
fitnesscenter, et område med wellness, fælles reception, en  
stor fælles cafe, og en hyggelig havnecafe. Alt med 
imponerende udsigt over fjorden.
 
Det frie valg er et bærende element, og Fjordstjernen 
lægger op til at, beboerne har stor indflydelse på deres 
hverdag og muligheder. Efter evne og lyst tager beboerne 
del i hverdagens mange tilbud, som eksempelvis fitness i 
lækre lokaler inde, eller træning udenfor i havnehaven. 
Begge steder med formidabel udsigt over fjorden. Der er 
også mulighed for wellness med spa, sauna, sanserum og 
massage. Der kan hygges med personale og andre 
beboere i de mange fællesstuer, eller i den store velanlagte 
sansehave direkte ned til fjorden.  Her er hyggekroge, 

puttinghul for golfentusiaster, samt krydderurter til brug til 
madlavning og til stimulering af sanserne. Fjordstjernen 
ligger centralt i Holbæk, tæt ved Holbæks hovedgade med 
de mange spændende butikker, Holbæk havn med 
Orø-færgen samt meget nær til grøntmarked og Kulturbio-
graf.
 
Personalet tager altid udgangspunkt i sundhed og glæde, 
ikke i sygdom og begrænsninger. 
Personalet arbejder tværfagligt, og indretter sig efter 
beboernes ønsker og ikke omvendt.
Boligerne er klar til indflytning primo januar 2016.  
 
Friplejeboliger og frit valg. Er du visiteret til plejebolig, kan 
du frit søge om at flytte ind i Fjordstjernen, uanset hvor i 
Danmark du bor. Det fremgår af friplejeboliglovgivningen. 
Har du lyst til at høre mere, kan du kontakte direktør 
Majbritt Nyholm på telefon 2873 7692 eller på 
mail mn@fjordstjernen.dk 

Østergade 61 • 1100 København K • Tlf. 33 11 77 91 • www.cafenorden.dk
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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 cere-
bral 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/informatoerer

TOR MARTIN MANDRUP-MØLLER, Aarhus
Født i 1968
CP i både arme og ben - elkørestolsbruger
Oplægskompetencer:
Skole, BPA-ordning, seksualvejledning for handicappede
Tlf. 2193 6444 - Mail: tor.martin68@gmail.com

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

MICKEY NORMANN JENSEN, Præstø
Født i 1986
Lettere CP
Oplægskompetencer:
Skole, uddannelse, fleksjob, løsning på udfordringer, religion
Tlf. 5131 6102 - Mail: mi@sotospeak.dk

BRITT DRUD SØRENSEN, Kalundborg
Født i 1986
Lettere CP
Oplægskompetencer:
Skole, kognitive problemer, fleksjob, racerunning
Tlf. 2894 7678 - Mail: rrloberenbds@gmail.com 

CÆCILIE NISBETH, Valby
Født i 1986
Har let form for CP - diplegi
Oplægskompetencer:
Skole, uddannelse, arbejde, fleksjob, foreningsarbejde
Tlf. 6168 6886 - Mail: cpinformator@gmail.com

FIE NORINDER, Gentofte
Født i 1973
CP og whiplash - kørestolsbruger
Oplægskompetencer:
Fritidsinteresser – korsang, ridning, skole og bolig
Tlf. 2396 2638 - Mail: fienorinder@hotmail.com

FREDERIK HOLM JOHANSEN, Frederiksberg
Født i 1986
Let form for CP
Oplægskompetencer:
Inklusion, universitetsuddannelse, frivilligt arbejde
Tlf. 6131 0086 - Mail: frederikjohansen@gmail.com

FRANK CHRISTENSEN, Hillerød
Født i 1973
CP primært i benene - kørestolsbruger
Oplægskompetencer:
Fritidsinteresser bl.a. rejser og motorsport/LeMans
Tlf. 3113 7190 - Mail: fc@jubii.dk 

MORTEN STADSVOLD, Hjørring
Født i 1982
Lettere CP
Oplægskompetencer:
Skole, fleksjob, fritidsinteresser, sejre og skuffelser
Tlf. 2148 9041 - Mail: morten.hjoerring@gmail.com

JULIE MORELL JENSEN, Aalborg
Født i 1993
CP – diplegi i begge ben
Oplægskompetencer:
Skole, universitetsuddannelse, mobning, kærester med cp
Tlf. 5116 8046 - Mail: juliemorell@hotmail.com

TRINE BIRKHOLM, Ringsted
Født i 1979
CP i arme og ben - elkørestolsbruger
Oplægskompetencer:
Skole, fritid og fysiske barrierer
Mail: turbotrine@mail.dk

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

HANS OLE NOE, Gentofte
Født i 1965
Let CP, gangbesværet
Oplægskompetencer:
Skole, uddannelse, job, handicapidræt, frivilligt arbejde
Tlf. 2982 9324 - Mail: mokka53@hotmail.com

NINA JEPSEN, Værløse
Født i 1982
Let CP - gangbesværet
Oplægskompetencer:
Skole, mobning, kognitive udfordringer, smerter, drømme
Tlf. 2694 0443 - Mail: ninajepsen@gmail.com

 
NIKOLAI GRZESKOWITZ, Søborg
Født i 1981
CP i arme og ben - elkørestolsbruger
Oplægskompetencer:
BPA-ordning, skole, fritidsinteresser, førtidspension
Tlf. 3966 7769

Spastikerforeningens 
INFORMATØRKORPS

JYLLAND

SJÆLLAND/FYN

HOVEDSTADSOMRÅDET
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Studiet involverede over 400 skolebørn 

fra hele Danmark og bestod af to dele: 

behandlingen af cerebral parese og de 

psykiske symptomer.

Formålet med behandlingsstudiet 

var at undersøge og afdække forskelle i 

de hyppigst anvendte behandlinger som 

fysioterapi, ergoterapi, operationer og 

medicin mod spasticitet samt i opfølg-

ning af børn ved børnelæge, ortopæd-

kirurg, talepædagog og psykolog. Hertil 

blev der udviklet et spørgeskema til for-

ældre, da sygehusjournalerne ikke havde 

tilstrækkelige oplysninger om behandlin-

gerne med fysioterapi og ergoterapi.

Alle resultater blev opgjort separat 

for tre niveauer af den motoriske funk-

tion på grund af forskellige behandlings-

behov. De tre niveauer er inddelt ud fra 

det internationale anerkendte klassifika-

tion GMFCS (Gross Motor Classification 

System).

De væsentligste forskelle i behandlin-

gen af børn med samme GMFCS-niveau 

var associeret med barnets indlærings-

evne og barnets bopælsregion. Vedrø-

rende indlæringsevne så fik børnene i 

GMFCS niveau I den ugentlige fysio- eller 

ergoterapi 2,5 gange hyppigere, hvis de 

havde indlæringsvanskeligheder (skøn-

net IQ under 85), og børnene i GMFCS 

niveau III-V fik medicin mod spasticitet 

tre gange hyppigere, hvis de havde ind-

læringsvanskeligheder. 

Focus på bivirkninger

Lavere hyppighed af fysioterapi hos nor-

malt begavede børn med den mildeste 

form for CP er velbegrundet, fordi disse 

børn har stor gavn af at deltage i idræts-

aktiviteter med andre jævnaldrende. 

Det høje forbrug af medicin mod 

spasticitet hos børn med indlærings-

vanskeligheder kunne delvis forklares af 

større hjerneskade hos disse børn, men 

kunne også skyldes barnets manglende 

evne til at klage over bivirkninger til 

medicin. 

Derfor vil jeg opfordre både behand-

lere og forældre til disse børn om at 

have mere fokus på evt. bivirkninger af 

disse tabletter/mikstur.

Målbare forskelle

Der var statistisk målbare regionale 

forskelle på ergoterapi i alle GMFCS 

niveauer, talepædagogisk vurdering 

i GMFCS niveau I og ortopædkirurgi i 

GMFCS niveauer I og III-V. Resultaterne 

er formidlet til behandlere via ”Danish 

Medical Journal”, og der er allerede sket 

ændringer i den positive retning. For ek-

sempel, andel af børn som fik ergoterapi 

i Region Midtjylland er steget fra under 

50 procent i projektperioden til 79 pro-

cent (CPOP Årsrapport 2014). 

Jeg forventer yderligere udligning af 

de regionale forskelle gennem det natio-

nale Opfølgnings Program for CP (CPOP), 

som vil evaluere det årligt.

Børnelæge Gija Rackauskaite fra Aarhus Universitetshospital har fornylig forsvaret sin ph.d. om be-

handlingsforskellene i Danmark af børn med cerebral parese i alderen fra 8 til 15 år. Undersøgelsen 

viste blandt andet, at barnets indlæringsevne og bopælsregion har stor betydning for behandlingen.

Stor forskel i behandlingen
af børn med cerebral parese

Af Gija Rackauskaite, børnelæge og ph.d., Aarhus Universitetshospital

Børn i GMFCS niveau III-V 
bruger hjælpemidler, når de
skal flytte sig.

Børn i GMFCS II har brug for at 
holde ved gelænder, men kan 
ellers gå selv på lige underlag. 

Skolebørn i GMFCS I kan selv 
gå op og ned af trapper.
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Formålet med studiet om psykiske symptomer var at vurdere forekomsten af de psykiske symptomer 

i hvert GMFCS-niveau i forhold til børn uden cerebral parese. Desuden at analysere barnets indlæ-

ringsevne, familiens sociale situation og beregne hvor stor andel af børn med CP, der blev undersøgt 

af psykolog eller psykiater.

Forskningsnyt om 
de psykiske problemer

Af Gija Rackauskaite, børnelæge og ph.d., Aarhus Universitetshospital

Gija Rackauskaite.

De psykiske symptomer hos børn blev 

vurderet ud fra et internationalt ander-

kendt forældre-spørgeskema også kaldet 

Child Behavior Checklist (CBCL). En 

positiv CBCL score betyder, at barnet har 

så store emotionelle eller adfærdspro-

blemer, at børnepsykiatrisk udredning 

bør overvejes. 

Efter statistiske analyser fandt for-

skere mere end dobbelt så høj fore-

komst af positiv CBCL score hos børn 

med CP (46 %) end i baggrundspopu-

lationen (16 %). Den høje forekomst af 

emotionelle og adfærdsproblemer er i 

overensstemmelse med tidligere inter-

national forskning, men for første gang 

præsenteres en direkte sammenligning 

mellem børn med CP og deres jævnald-

rende af samme køn uden CP.  

Forskellige faktorer spiller ind

Et andet overraskende resultat var, at 

vi ikke kunne bekræfte tidligere forsk-

ningsresultater om at børn med milde 

motoriske problemer har større emo-

tionelle problemer end dem med svære 

motoriske problemer. Tværtimod viste 

det sig, at børn med de mildeste moto-

riske vanskeligheder (GMFCS I) klarer sig 

bedst. 

Udover GMFCS niveau spillede to 

andre faktorer også en vigtig rolle. Børn 

med indlæringsvanskeligheder havde 

væsentligt højere CBCL scores. En miljø-

faktor - bopæl med kun en voksen - var 

også stærkt associeret med positiv CBCL 

screening. 

Forældrenes uddannelse spiller ind

Børn med lette og middelsvære indlæ-

ringsvanskeligheder (IQ 50–85) havde 

større chance for at blive undersøgt af 

en psykolog i forhold til børn med skøn-

net IQ>85, men det gjaldt ikke børn med 

svære indlæringsproblemer (IQ<50). Til 

gengæld havde børn af forældre med 

akademisk uddannelse større chance for 

at blive undersøgt af psykolog i forhold 

til børn med forældre med lavere uddan-

nelse. 

Anvendelse af forskningsresultater 

og fremtidsperspektiver

Denne viden om høj forekomst af 

psykopatologi hos børn med cerebral 

parese, især hos dem med indlærings-

vanskeligheder, er et fagligt velbegrun-

det argument for, at screening for både 

indlærings- og psykiske problemer skal 

inkluderes i det tværfaglige opfølgnings-

program for børn med CP. 

Det anvendte spørgeskema, CBCL, 

kan bruges som screeningsinstrument 

for børn uden betydeligt nedsat mo-

torisk og kognitiv funktion, men det er 

ikke egnet til at finde børn med spise-

forstyrrelser og med autisme, så der 

er behov for yderligere forskning for at 

finde de optimale screeningsinstrumen-

ter og efterfølgende de bedste behand-

lingsmetoder for børn med CP.

De fleste børn med cerebral parese, hvis forældre henvender sig til Spastikerforeningens psykologfaglige rådgivning, er 

overbelastede på grund af deres kognitive og fysiske udfordringer; og derved bliver de væsentligt mere sårbare end deres 

jævnaldrene. Det er noget foreningens psykolog Klaus Christensen ofte oplever i sin rådgivning. Derfor ser han frem til, at 

det kognitive aspekt bliver implementeret i CPOP-opfølgningsprogrammet.

Erfaring fra Spastikerforeningens rådgivning
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Rådgivningen til 
medlemmerne er styrket

Mia er 35 år, gift, har to børn og bor 

i Ringsted. Hun er ansat på fuld tid og vil 

indgå i et tæt samarbejde med forenin-

gens rådgivningsteam, der består af de 

to øvrige socialrådgivere, Jens Tamborg, 

der er ansat 30 timer ugentligt og Anne-

Marie Larsen, der er ansat 16 timer om 

ugen, samt Spastikerforeningens psyko-

log, Klaus Christensen.

Mia Ibæk Touborg vil fremover have 

telefontid hver mandag klokken 15-18 

og fredag klokken 9-12. Hun træffes på 

telefon 38 14 88 98.

Behovet for rådgivning blandt Spasti-

kerforeningens medlemmer har aldrig 

været større end nu. Derfor har Spasti-

kerforeningens hovedbestyrelse valgt at 

supplere foreningens rådgivningsteam 

med ansættelsen af socialrådgiver Mia 

Ibæk Touborg. Hun begyndte i Spastiker-

foreningen den 1. marts, hvorfor flere 

allerede har været i kontakt med den 

dygtige socialrådgiver, der blev valgt ud 

af et felt på 30 ansøgere.

Mia Ibæk Touborg blev uddannet på 

Den Sociale Højskole i Esbjerg i 2005 og 

har siden samlet erfaring som sagsbe-

handler i flere kommu-

ner på Sjælland og Fyn. 

Hendes socialfaglige 

hjerte har altid banket 

for mennesker med 

funktionsnedsættelse. 

Det er derfor udelukken-

de den gruppe, hun som 

myndighedssagsbehand-

ler har arbejdet med, 

siden hun blev færdig 

som socialrådgiver. De 

sidste fem år har hun 

arbejdet med børne- og 

handicapsager i Roskilde 

Kommune. 

Kender begge sider 

af bordet

- Det er spændende nu 

at se systemet fra den 

anden side af bordet, 

end jeg gjorde i kommu-

nerne. Jeg vil gerne øge 

kendskabet til cere-

bral parese i kommunerne og dermed 

bidrage til bedre rådgivning. Jeg glæder 

mig til at blive fagligt udfordret her i for-

eningen og til at hjælpe medlemmerne. 

Selvom kommunerne er pressede, skal 

medlemmerne have det, de er berettiget 

til, siger Mia Ibæk Touborg.

Foreningens nye rådgiver er kendt 

som en god formidler, derfor vil hun ud-

over telefonrådgivning for Spastikerfor-

eningens medlemmer også beskæftige 

sig med forskellige handicappolitiske og 

informationsmæssige formidlingsopga-

ver. 

Spastikerforeningens rådgivningsteam er styrket med ansættelsen af socialrådgiver Mia 
Ibæk Touborg. Foreningen kan nu fremover tilbyde telefonrådgivning fem dage om ugen.

Af Frands Havaleschka

Socialrådgiver Mia Ibæk Touborg træffes på telefon 38 14 88 98 hver mandag kl. 15-18 og fredag kl. 9-12.
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Kommunerne 
skal til lommerne

Børn på overarbejde i skolen

En principafgørelse fra ankestyrelsen og 

en vurdering fra Indenrigsministeriet om 

uretmæssig brugerbetaling for socialpæ-

dagogisk ledsagelse i forbindelse med 

ferie betyder, at mange nu skal have 

deres penge tilbage.

Hovedparten af landets kommuner 

skal nu i gang med at tilbagebetale den 

uretmæssige opkrævede brugerbeta-

ling for socialpædagogisk ledsagelse 

til ferier for folk i botilbud. På trods af 

Statsforvaltningens afgørelse i 2014 så 

har mange kommuner valgt at udsætte 

tilbagebetalingen med henvisning til, at 

man ville afvente Indenrigsministeriets 

vurdering. Den er nu kommet, og den er 

klar i sin afgørelse.

Kommunerne kan derfor ikke fortsat 

læne sig tilbage og vente på, at bor-

gerne beder om tilbagebetaling. Ifølge 

Statsforvaltningens afgørelse fra 2014, 

så har kommunerne "Pligt til at genop-

tage sagerne af egen drift og iværksætte 

tilbagebetaling af beløb, som kommu-

nen har opkrævet uden lovhjemmel". 

Kommunen skal altså aktivt undersøge, 

hvem der er blevet opkrævet betaling og 

så sørge for, at tilbagebetalingen sker.

Spastikerforeningens psykolog, Klaus 

Christensen, får mange henvendelser fra 

forældre, der oplever, at deres barn med 

cerebral parese ofte kommer hjem fra 

skole og er udtrættet i en sådan grad, 

at de dårligt kan hænge sammen. Det 

skaber naturligvis bekymring. Hvad kan 

vi gøre, spørger forældrene?

Tilstanden skyldes i langt de fleste 

tilfælde, at barnet er på overarbejde i 

skolen, ofte fordi barnet ikke får den 

rigtige støtte. Samtidig er det også kun 

I Ankestyrelsens principafgørelse 60-

15 konkluderes det, at:

Kommunen kan ikke undlade at 

opfylde servicelovens bestemmelser om 

hjælp og støtte til borgere med betydelig 

nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 

eller særlige sociale problemer med 

henvisning til, at kommunen ikke har en 

servicestandard, der giver mulighed for 

at bevilge socialpædagogisk støtte uden 

for hjemmet f.eks. i forbindelse med 

ferieophold.

Sammenholdt med tidligere afgørel-

ser er beskeden fra Ankestyrelsen altså, 

at mennesker, der ikke kan færdes på 

egen hånd, har krav på nødvendig støtte 

og ledsagelse i forbindelse med en kor-

tere ferie i Danmark på 4-5 dage.

Eller sagt uden omsvøb: Beboere i 

botilbud har ret til ferie udenfor deres 

bosted uden ekstrabetaling for det 

socialpædagogiske personale, der følger 

med.

Hvis du sidder i et botilbud og uret-

mæssigt har betalt for socialpædagogisk 

ledsagelse til en eller flere ferieophold 

og endnu ikke fået tilbagebetalt belø-

bet, så vil vi meget gerne høre fra dig.

Kontakt til 
rådgiver-teamet
En ny sag startes altid ved en telefon-

henvendelse. Du kan kontakte Spa-

stikerforeningens rådgivningsteam på 

følgende numre og træffedage:

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

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

Socialrådgiver 
Anne-Marie Larsen 
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

meget sjældent, at PPR har forberedt 

forældrene på de udfordringer, der vil 

komme i skoleforløbet.

Hvis forældrene oplever, at barnet 

opfører sig urimeligt, og det skyldes 

træthed, så er det ofte et udækket 

kompensationsbehov, som ikke er blevet 

belyst. Men det kan der gøres noget 

ved. Spastikerforeningens psykolog giver 

råd om, hvor og hvordan forældrene kan 

søge hjælp til at få løst problemerne. 
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Fondation JOCHUM har bedt Spastikerforeningen om at udde-

le legatportioner for i alt 75.000 kr. til opmuntring og økono-

misk støtte for Spastikerforeningens enlige, ældre medlemmer. 

Midlerne uddeles i portioner på 3.-5.000 kr.

For at komme i betragtning til en legatportion, skal du:

• Have cerebral parese 

• Være 50 år eller derover

• Være enlig

• Være medlem af Spastikerforeningen

Legatportionen kan søges til: 

Formål, der sætter lidt ekstra kulør på tilværelsen, forkælelse 

eller lidt luksus, som den daglige økonomi ikke rummer mulig-

hed for. Det kan eksempelvis være:

• oplevelser

• rejser

• kulturaktiviteter

• restaurantbesøg

• højskoleophold eller lignende.   

Brug ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet - som du finder på næste side eller på 

foreningens hjemmeside www.spastikerforeningen.dk 

- skal udfyldes og underskrives. 

Skemaet kan scannes og sendes via mail til spastik@spastik.dk 

eller sendes med posten til:

Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup.

Sidste frist for ansøgning er den 15. maj 2016 

Vi sender en bekræftelse på din ansøgning, så kontakt os, hvis 

du ikke modtager den.

Alle ansøgninger vil blive behandlet og legatportioner uddelt 

i juni 2016. Efter legatbehandlingen får alle svar, uanset om 

ansøgningen er imødekommet eller ej.

75.000 legatkroner 
til enlige ældre med CP
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Landsforeningen for cerebral parese

!

LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGA

Spastikerforeningen

Ansøgningsskema til Fondation JOCHUM
Søger du for en anden, som værge, skal du skrive vedkommendes oplysninger, men du skal selv skrive under nederst i skemaet.

Navn          Medlemsnr.

Adresse

Postnr. og by        Fødselsdato

Telefon      Mobil

Email:

Bank     Reg.nr.   Kontonummer

Ansøger er enlig og har cerebral parese (spastisk lammelse)  sæt x

Jeg erklærer ved min underskrift, at oplysningerne i ansøgningen er korrekt.

Ansøgers underskriftDato

Ansøgningsfrist er den 15. maj 2016 – der kan forventes svar på ansøgningen medio juni 2016.
Vi sender i første omgang en bekræftelse på din ansøgning, så kontakt os, hvis du ikke modtager den.

Ansøgningsskemaet kan scannes (husk underskrift) og sendes via mail til: spastik@spastik.dk
eller sendes med post til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup

Protektor: Hendes kongelige Højhed prinsesse BENEDIKTE

Skriv en kortfattet, konkret beskrivelse af, hvad der søges til:

Send IKKE bilag med ansøgningen
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Kom med CP Ung til Skive Festival: Vi gi’r rabat! 
Nu kan du komme med til årets Skive Festival. Endda med stor rabat. Der er tale om en éndagsbillet til lørdag den 4. juni, 

hvor du bl.a. på stor scene kan høre Danser Med Drenge, Mads Langer, Gnags, Rasmus Seebach og Kato. Prisen for en 

billet gennem CP Ung er blot 150 kr. Har du behov for hjælper, så er den første gratis. Har du behov for to, så koster det 

100 kr. Tilmelding skal ske til cpungtilmelding@gmail.com - senest den 15. maj. Husk også at tilmelde evt. hjælper. Der 

er begrænsede pladser, så "Først-til-mølle-princippet’ gælder. Spørgsmål kan stilles til: cpungtilmelding@gmail.com eller 

telefon 51 16 80 46.

Vi håber at se rigtig mange.

Den sidste lørdag i februar afholdt CP 

Ung årsmøde med oplæg og generalfor-

samling.

Vi valgte at afholde det på Hotel 

Scandic Sydhavnen, da tilgængeligheden 

er i top og forholdene fantastiske.

"Hvis jeg giver op, 

giver jeg op for to!" 

Før generalforsamlingen plejer vi at have 

besøg af en oplægsholder, og i år var 

ingen undtagelse. Efter flere opfordrin-

ger fra vores medlemmer valgte vi i år at 

invitere ingen ringere end Team Tvilling 

(Steen og Peder Mondrup).

De mødte veloplagte op og gav os 

Efter Team Tvillings oplæg afviklede vi vores ordinære generalforsamling. Den 

forløb uden problemer. Formand Cæcilie Nisbeth fremlagde årsberetningen for 

deltagerne, som godkendte den uden ændringer.

Regnskabet viste et nydeligt overskud på ca. 11.600 kroner, som overføres 

til 2016, og som vi kan bruge til aktiviteter m.v. Til slut var der valg, hvor Julie 

Morell Jensen enstemmigt blev genvalgt til næstformand.

Du kan læse årsberetningen og referatet fra generalforsamlingen på vores 

hjemmeside www.cpung.dk.

Redigeret af Cæcilie Nisbeth

Husk at angive dine behov ved tilmelding!
Vi er glade for de mange tilmeldinger til vores arrangementer, men 
desværre sker det ofte, at I ikke tilmelder jeres hjælper(e) eller angiver, 
hvis I f.eks. skal have specialkost. Og det bliver vi lidt kede af, for så 
føler vi ikke, at det er godt nok. Så husk - til alles bedste - at være 
mere præcis, når tilmeldingen foretages.

Fantastisk årsmøde i København

Generalforsamlingen

et fantastisk foredrag, hvor man tydelig 

kunne fornemme, at de er tvillinger med 

et tæt forhold til hinanden. 

Steen og Peder skiftedes til at for-

tælle. De fortalte om deres liv som tvil-

linger, hvor den ene er handicappet og 

den anden normal. De fortalte om deres 

store succes i KMD Copenhagen Ironman 

i 2014 - og hvad det fulgte med sig. 

Men mest af alt valgte de at fortælle om 

deres tanker bag projektet Team Tvilling: 

At det hele handler om, at de gerne vil 

give andre svært handicappede mulighed 

for at dyrke idræt sammen med ikke-

handicappede og opleve den respekt, 

det giver.

Team Tvilling fortalte vidt og 
bredt om deres aktiviteter.  

Ungdomsformand Cæcilie Nisbeth fremlagde 
i sikker stil den omfattende beretning som ef-
terfølgende blev godkendt, mens næstformand 
Julie Morell tog referat. Foto: MW.
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Jacob Buurgaard, der er 38 år og spastiker, havde længe drømt om at få en tatove-

ring. Men forståeligt nok var han bekymret for, hvordan han ville reagere, når nålen 

ramte huden, da Jacob kan få voldsomme spasmer. Men Jacob ønsker ikke, at hans 

handicap skal styre hans liv, så han fik tid hos en tatovør, fik smurt tryllecreme – der 

bedøver huden - på og havde sin hjælper klar til at holde fast. Det lykkedes Jacob at 

få en flot tatovering med sit stjernetegn, tyren, og sin fødselsdato. Det var vigtigt, 

at det var noget, han ikke ville komme til at fortryde senere. Selvom Jacob er meget 

glad for tatoveringen, ved han ikke, om han vil have flere. Men han er dog ikke i 

tvivl om, at han aldrig skal have tudser over hele kroppen.

Jeppe har tre tatoveringer - en såkaldt ”Burning man” på brystet, en knoglefod 

på maven og alfabetet tatoveret på venstre underarm. Men hvordan er det så 

lige gået til, og gjorde det ikke ondt?

- Jeg fik lavet alfabetet på armen i New York under en studietur med 

Egmont Højskolen, det var ikke så slemt. Til gengæld skulle der to mand til 

at holde mig fast, da jeg fik lavet den på brystet. Det skete i Florida under en 

lang rejse til USA, hvor vi blandt besøgte festivalen Burning Man ude i Nevadas 

ørken. Tatoveringen er symbolet på festivallen. Den sidste tatovering fik jeg 

lavet i Århus.

Jeppe indrømmer, at han brugte nogle alternative stimulanser. 

- Det gør jeg nogle gange for at slappe af, griner han.

De tre tatoveringer fungerer som kropsudsmykning, men alfabetet i fire 

rækker har også en praktisk anvendelse. Den er Jeppe specielt glad for, fordi 

han kan bruge den som staveplade.

- Før sad jeg altid med et papir foran mig med alfabetet. Det behøver jeg 

ikke mere. Nu ruller jeg bare ærmet op, så folk kan kigge på min arm og finde 

det bogstav, jeg bruger, hvis de er i tvivl.

Og faktisk er det en kommunikationsvej, som han ofte foretrækker. Det 

giver nemlig en tættere kontakt med de folk han ’snakker’ med i forhold til sin 

RollTalk, som han styrer med øjnene og f.eks. bruger til e-mails og sms’er samt 

i rollen som arbejdsleder. Jeppe Forchhammer har inddelt alfabetet i fire linjer 

og staver sig frem, når han via ja- og nej-bevægelser fortæller sin hjælper, hvad 

han vil sige, bogstav for bogstav. For eksempel er linje 3 bogstav 5 identisk 

med ”R”. Ofte kan hjælperen fuldende sætningen selv. Hvis Jeppe hopper lidt i 

sin stol, betyder det ”ja, rigtigt forstået”. Hvis han ryster med hovedet, betyder 

det ’nej’.

Selv om man har mange ufrivillige bevægelser, kan man godt sidde 
stille længe nok til at få lavet tatoveringer. Det er kun et spørgsmål 
om vilje, mod og de rigtige metoder. Jeppe Forchhammer, 26, og 
Jacob Buurgaard, 38, er to gode beviser på den påstand. 

Tatoveringer som kropsudsmykning 
- og hjælpemiddel

Tatovering trods frygt 
for voldsomme spasmer

”Burning man” på brystet

Før sad Jeppe Forchammer med et papir foran, når 
han skulle tale. Nu kan han bruge tatoveringen.
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Tjek også
spastikerforeningen.dk

- Her kan du blandt andet læse om:

… og meget, meget mere…

Spastikerforeningens bisidderkorps

Tips om legater

spastikerforeningen.dk/bisidder

spastikerforeningen.dk/legater

Politiske mærkesager

Tilmelding til kurser

spastikerforeningen.dk/foreningen/politiske-maerkesager

spastikerforeningen.dk/kurser
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København/Frederiksberg 1+2

Margit Koltze

Mail: danmarg@hotmail.com

Kom og prøv 
racerunning
Racerunning er en innovativ sport for 

handicappede med hæmmet balance. En 

racerunner er en specialbygget 3-hjulet 

”løbecykel” uden pedaler, hvor balancen 

ikke er et problem. Derfor er racerunning 

en oplagt sportsmulighed for blandt 

andre spastikere, gigtramte og ampute-

rede. 

Tirsdag den 25. maj kl. 17.00-18.30 

på Frederiksberg Stadion, Sønder-

jyllands Allé 6, 2000 Frederiksberg, kan 

du prøve om det er noget for dig. Efter 

eftermiddagens aktiviteter vil Spastiker-

foreningens kredse arrangere aftensmad 

i klublokalerne. 

Husk tilmelding til arrangementet se-

nest 20. maj. Ring på 25 29 15 98 eller 

skriv en mail til: 

morten.forchhammer@gmail.com

Hilsen Kreds 1,2 og 3

Københavns omegn 3

Connie Petersson

Tlf. 44 92 29 26

Højbuen 10, 2730 Herlev

Mail: phariss@mail.dk

Tredobbelt kredsarrangement
Den 9. marts delte tre af Spastikerfor-

eningens kredse lokation i Handicapor-

ganisationernes Hus i Høje Taastrup. Det 

var dejligt, at vi var så mange på samme 

sted på en gang.

Som repræsentant for kredsen 

Københavns Omegn, er jeg glad for at 

det er lykkedes at lave et fælles arrange-

ment med de to andre kredse Køben-

havn/Frederiksberg og Roskilde.

Generalforsamlingerne holdt vi hver 

især i god ro og orden. Desværre var 

der ikke de store overraskelser med 

mange nye bestyrelsesmedlemmer, men 

dog kom der enkelte nye frivillige til at 

hjælpe os med at få ting til at ske. Det 

er en fornøjelse, når medlemmer gerne 

vil det.

Efter en dejlig middag med masser 

af samtale omkring bordene samledes vi 

i et mødelokale, hvor Spastikerforenin-

gens psykolog Klaus Christensen fortalte 

os om projektet Mening og Mestring, 

som kommunerne Ålborg, Frederiks-

berg, Esbjerg og Odsherred deltager i. 

Klaus er med i kraft af sin store viden 

om betingelserne for mennesker med 

cerebral parese på arbejdsmarkedet, og 

sin viden om hvordan man fastholder sig 

selv i arbejde under hensyntagen til de 

vanskeligheder et handicap byder én. 

Du kan læse mere om projektet på: 

www.handicap.dk/politik/dhs-projekter/

mening-og-mestring/

Mødet bød desuden på diskussion 

og masser af relevante spørgsmål. 

Det samlede arrangement var rigtigt 

spændende med masser af god informa-

tion (også selv om det kan være svært 

at forstå og acceptere alt det Klaus 

siger - nogle gange kræver det lidt tid til 

eftertanke at komme videre).

Tak til Klaus for oplægget og tak til 

København/Frederiksberg og Roskilde 

kredse for en rigtig god aften.

Connie Petersson

Foredrag: 
Den offentlige familie
Et godt og konstruktivt samarbejde 

mellem fagfolk og forældre er afgørende 

for barnets trivsel og udviklingsmulighe-

der. Forældrene skal derfor kende til de 

forskellige parters faglige sprog, befø-

jelser og interesser, og det kræver ikke 

kun viden og forberedelse, men også 

overskud og overblik. Vi har derfor fået 

Marie Louise Stochholm fra Sopra til at 

hjælpe os lidt på vej og holde oplæg om 

familielivet. Det sker den 28. april kl.17-

19 i Handicaporganisationernes Hus, 

Blekinge Boulevard 2 i Høje Taastrup.

Bagefter serveres en let anretning. 

Vi afrunder kl. 20.30. Pris for deltagelse 

er 50 kr. 

Tilmelding til Connie Petersson på 

phariss@mail.dk eller tlf. 44 92 29 26 

– senest 21. april.
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Netværk for børnefamilier
I bestyrelsen har vi bemærket, at akti-

viteter for børnefamilier er vigende hos 

os, og vi kunne godt tænke os at mødes 

med familier med børn, der har lyst til at 

inspirere os til, hvordan og hvad kredsen 

kan gøre. Vi har en stærk fornemmelse 

af, at vi skal lave noget andet - men 

hvad det andet er, har vi brug for hjælp 

til at definere.

Kom til arrangementet den offentlige 

familie som er rettet mod jer. Selv har 

jeg deltaget i arrangementet i Autis-

meforeningen, og det var noget af en 

øjenåbner, så jeg nu bedre forstår, hvor-

for hjælp kan være så svær at få. I må 

også meget gerne sende forslag til mig 

på phariss@mail.dk eller ringe på 44 92 

29 26. Vi håber I vil være med, så vi kan 

komme i gang med det vigtige arbejde. 

Connie Petersson

Nordsjælland 4

Lisbeth Østergaard

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

Damgårdsvej 63, 2990 Nivå

Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

Aftentur til Zoo
Vi skal sige godnat til dyrene og mø-

des den 11. maj ved København Zoos 

hovedindgang på Valby Bakke kl. 17.00. 

Vi får en let anretning, og kl. 18 bliver vi 

vist rundt i haven med guide. Det hele 

slutter kl. 20. Pris 150 kr. for voksne 

og 75 kr. for børn. Hjælpere er gratis. 

Husk gerne ledsagerkort hvis det haves. 

Tilmelding til Lisbeth Madsen på mail 

li.madsen54@gmail.com.

Roskilde 5

Bente Lis Clausen

Tlf. 50 71 98 63

Nørregade 39 A, 4030 Tune

Mail: bentelis@tunenet.dk

Fin generalforsamling
Generalforsamlingen er vel overstået, 

den forløb godt og alle i bestyrelsen 

blev genvalgt. Bestyrelsen forsætter med 

det gode arbejde i løbet af året, der 

startede med vores første arrangement i 

DR-byen. Det er vel overstået, når I læ-

ser dette. Mere herfra i næste nummer.

 

Vi løber med Team Tvilling
Team Tvilling har startet en gruppe i 

Holbæk med udgangspunkt i Svinninge. 

Første løbetræning fandt sted lørdag den 

19. marts og alle, både løbere og handi-

atleter, havde en super oplevelse.

Sidder du og tænker, det kunne jeg 

da også godt tænke mig at deltage i 

enten som løber eller handiatlet, så 

mød op til træning om søndagen kl. 10. 

Adressen er Hovedgaden 95, Svinninge. 

Du er også velkommen til at ringe til 

Bente Lis, så står jeg for den videre 

kontakt.

Tur til Zoo den 5. juni
Vi har igen i år arrangeret et besøg i 

Zoologisk Have i København efter luk-

ketid. Besøget finder sted Grundlovsdag, 

søndag den 5. juni. Vi mødes foran 

ZOO’s hovedindgang kl 18.30 og får 

en to timers rundvisning. Indgangen er 

gratis.

Til dem, som har lyst til at starte i 

Krøgers Familiehave, har vi bestilt bord 

kl. 16.00. Efter en fælles frokostmenu 

bevæger vi os i samlet flok hen til Zoo-

logisk Have. Har du lyst til at deltage i 

spisningen koster det 100 kr. i egenbe-

taling, ledsager er gratis og drikkevarer 

er for egen regning. Vil du deltage i 

arrangementet, skal du kontakte Bente 

Lis på bentelis@tunenet.dk senest den 

1. juni.

Bente Lis

Nordvestsjælland 6

Knud Erik Dahl

Tlf. 59 43 07 57

Blomsterhaven 58, 4300 Holbæk

Mail: knud.e.dahl@gmail.com

Bente Langkjær blev hyldet
Med et fint deltagerantal på 29 omkring 

bordene i Restaurant Vadestedet i Hol-

bæk holdt kredsen sin generalforsamling 

den 1. februar - præcis den dato hvor 

Bente Langkjær for 25 år siden trådte 

ind i bestyrelsen. Jubilæet blev markeret 

under middagen, hvor Bente Langkjær 

blev hyldet med tale, blomster og en 

gave i form af en flot brosche. Hun er 

vild med brocher, som hun altid går 

med, og hun kunne afsløre, at samlin-

gen nu består af 56 styk. I talen roste 

kredsformanden Bente for hendes store 

engagement og sin ukuelige energi, 

som hun altid har lagt i bestyrelsesar-

bejdet, hvor hun har været tovholder på 

mange aktiviteter i årenes løb. De sidste 

21 år har hun desuden været kredsens 

kasserer. Bente har imidlertid nu sagt 

stop med bestyrelsesarbejdet for at 

få mere tid til familien og de mange 

andre interesser. Generalforsamlingen 

gik i øvrigt glat igennem. Knud Erik Dahl 

fortalte om årets mange aktiviteter og 

kunne konstatere, at kredsen nu har 239 

medlemmer, og Bente Langkjær kunne 

præsentere et fint regnskab i balance. 

Ser man bort fra et indbetalt acontobe-

løb på 2.000 kr. til jubilæumsfesten, der 

holdes til oktober, så var underskuddet 

blot 87,50 kr. ud af en omsætning på ca. 

70.000 kr. Så fortjent klapsalver til de to 

vigtige beretninger.

Da bestyrelsen i forvejen har et stort 

antal medlemmer valgte generalforsam-

lingen ikke at genbesætte Bentes besty-

relsespost. Til gengæld var der genvalg 

til Majbritt Eriksen, Britt Drud Sørensen 

og Marlene Jørgensen. Pia Loop og Heidi 

Løb blev genvalgt som suppleanter for 

et år, og Anita Tofte blev genvalgt som 

revisor.

I forbindelse med generalforsamlin-

gen holdt Spastikerforeningens kom-

Det blev en fin start med Team Tvilling. Frem-
over løber vi hver søndag fra kl. 10.



45Spastikeren 2/2016 

  >>

munikationschef, Frands Havaleschka, 

et lille oplæg om foreningens politiske 

mærkesager og kommunikationsaktivi-

teter, hvad de indeholder og hvordan 

der bliver arbejdet med dem. Det faldt 

tilsyneladende i god jord.

Kuglerne ruller i Holbæk
For at give plads til kredsforeningens 

store jubilæumsfest på Bromølle Kro til 

oktober har vi besluttet at holde vores 

bowlingaften nu. Så er du frisk, så rul-

ler kuglerne tirsdag den 26. april kl. 18 

i Holbæk. Tilmelding er som vanlig til 

Annette på telefon 24 24 80 50 eller 

Majbritt på telefon 50 48 80 50.

Sundhedsdagen på Ahlgade
Bliver i år afholdt lørdag den 11. juni fra 

kl. 10.00-14.30 på Ahlgade i Holbæk. 

Temaet for dagen er: ”Sundhed i hver-

dagen”. Her kan man møde en række 

handicaporganisationer og patientfor-

eninger samt repræsentanter fra Holbæk 

Kommune og Region Sjælland.

Racerunning - Klub Holbæk
Foråret er kommet og racerunning-

cyklerne er hevet frem igen. Vil du vide 

mere om aktiviteterne så kontakt Mar-

lene Jørgensen på tlf. 30 53 03 30.

Gummifræserne
Gummifræserne træner på Tornvedsko-

len afd. Jyderup i B-fløjen (den bagerste 

røde bygning). Læs mere på hjemmesi-

den: www.spastikerforeningen.dk/

gummifrserne

Flere oplysninger - kontakt instruktør 

Bente Langkjær på tlf. 59 29 15 86. 

Storstrøm 9

Claus Petersen

Tlf. 54 43 47 36

Møllegårdsvej 4 A, 4840 Nørre Alslev

Mail: clausdelfin@hotmail.com

Fin tur til Disney On Ice
Disney On Ice var en super oplevelse for 

medlemmerne. De bestilte billetter blev 

hurtigt udsolgt, og der var venteliste. 

Dejligt at medlemmerne støtter op.

Ny kredsformand 
Kredsen holdt generalforsamling den 

25. februar i Bangs Have i Maribo. Efter 

en dejlig middag samt kaffe og kage gik 

vi over til selve generalforsamlingen. Vi 

fik tre nye i bestyrelsen og ny formand. 

Tidligere formand, Claus Petersen, 

blev på ny formand, desuden blev Kaja 

Kamper valgt og er nu sekretær, mens 

Mette Rasmussen blev valgt som menigt 

bestyrelsesmedlem. Yvonne Thygesen 

blev valgt som bestyrelsessuppleant.

Revytur igen i år – vil du med?
Som altid tager vi til Nykøbing Falster 

Revyen i juni. Medlemmer får mail om 

arrangementet, og det bliver også lagt 

på kredssiden. Er der ideer til andre ture, 

foredrag eller andet, så er du meget vel-

kommen til at kontakte bestyrelsen.

Bornholm 10

Karen Nisbeth

Tlf. 56 49 69 69

Kirkebakken 1, 3740 Svaneke

Mail: karen@nisbeth.dk

Generalforsamling og bowling
Generalforsamlingen blev i år afholdt i 

Bowlingcentret i Rønne den 14. marts 

med 17 deltagere. Vi startede med 

en frisk omgang på bowlingbanen og 

afholdt derefter generalforsamlingen. 

Her havde vi bl.a. en god snak om den 

aktuelle handicappolitik og de mange 

nedskæringer, som vores område udsæt-

tes for. 

Den nye bestyrelse ser sådan ud: 

Formand Karen Nisbeth, næstformand 

Mia Rømer, kasserer Susanne Knudsen, 

bestyrelsesmedlemmer Kent Munch og 

Erik Vest, suppleant Jannie Carlsen, revi-

sor Dorte Konradsen. 

Dagen sluttede med en dejlig pizza-

buffet og hyggelig snak over bordene.

Ridehygge inden ferien
Jannie arbejder på et arrangement i 

Nexø Rideklub. Pigeholdene giver en 

opvisning, vi skal selv op på hestene og 

selvfølgelig bliver der tid til at nyde den 

medbragte kaffekurv. Det bliver søndag 

den 5. Juni 2016. Nærmere info om ar-

rangementet følger.

Tur til Brændesgaardshaven
De nye ejere af Brændesgaardshaven 

er i fuld gang med at få haven tilbage 

til sit oprindelige, velkendte hyggelige 

udseende. Det fejrer vi med en famili-

etur lørdag den 20. august. Mere i næste 

nummer.

Fyn 11

Ib Kruse

Tlf. 24 67 49 97

Kastanievænget 10, 5800 Nyborg

Mail: ib.kruse@mail.dk

God generalforsamling
Tak til alle for en hyggelig generalfor-

samling den 25. februar. Vi have en god 

aften med snak, grin, alvor og hygge. 

Der var blomster og anerkendende ord til 
Bente Langkjær, der blev hyldet for sit 25. 
års bestyrelsesjubilæum.

Kredsen startede generalforsamlings-arran-
gementet med en dyst på bowlingbanen i 
Rønne.
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Bestyrelsen takker Gurli Hansen for et 

fantastisk samarbejde og byder samtidig 

Bettina Nissen velkommen i bestyrelsen.

Invitation til de fynske 
vandhunde og familier
Det er lørdag den 28. maj, at vi besøger 

Vandhalla på Egmont Højskolen i Hou 

ved Odder. Her kan du bl.a. opleve et 

25 meter bassin, der kan bruges af alle, 

da man kan køre direkte ned i bassi-

net i badestol via en rampe, 90 meter 

vandrutsjebane med elevator for køre-

stolsbrugere og fuld tilgængelig med lift. 

Desuden varmtvandsbassin med hæve/

sænkebund og let adgang via rampe, 

handicapindrettede sauna og dampbade 

samt omklædningsrum med loftlifte. Det 

bliver ganske enkelt ikke mere tilgæn-

geligt.

Hvornår: Lørdag den 28. maj - vi 

mødes på skolen kl. 11.00, hvor vi star-

ter med brunch og derefter i Vandhalla. 

Efter svømmeturen er der kaffe og kage.

Pris: Entre, brunch, kaffe og kage 

betales af foreningen. Der køres i egne 

biler, og vi giver kørselstilskud.

Hvem kan deltage: Alle Fynskredsens 

medlemmer og deres familie.

Vi glæder os til en hyggelig dag, og 

hvis ikke du er til en svømmetur, så lig-

ger skolen i et fantastisk naturområde 

med asfalteret stier ned til vandet. Der 

er således mulighed for en skøn tur.

Tilmelding til Mads Demant - senest 

19. maj - på mail: 

lenaogmads@gmail.com eller 

telefon 23 26 54 94. Du kan læse mere 

om stedet på vandhalla.dk

Vi ses!

Bestyrelsen

Sæt X i kalenderen
Lørdag den 6. august – tur til Givskud 

Zoo med madkurv.

 

Sønderjylland 12

Dorte Lorenzen

Tlf. 74 48 99 30

Sundgade 18 E, 6400 Sønderborg

Mail: dortelorenzen@me.com

Kommende aktiviteter
Sæt X i kalenderen Skt. Hans aften – her 

vil kredsen invitere medlemmer til bål 

og grillpølser på stranden på Rømø. Der 

kommer nærmere info pr. mail. Husk 

også hygge-weekenden i Hou den første 

weekend i november. Nærmere info 

efter sommerferien.

Bestyrelsen

Sydvestjylland 13

Jan Grønbæk Sørensen

Tlf. 75 17 24 28

Godthåbparken 58 A, 6740 Bramming

Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

Sommertur til Blåvand Zoo
Spastikerforeningens kreds 13 har 

herved den udsøgte fornøjelse af at 

invitere sine medlemmer på en hyggelig 

tur til Blåvand Zoo (Øster Hedevej 1 i 

Blåvand) lørdag den 11. juni. Vi mødes 

ved hovedindgangen kl.11, og følges 

ind hvor der er masser af spændende 

aktiviteter for børn og voksne. Lidt regn-

vejr er ingen hindring, idet dyrene er 

lige spændende i regn og sol. Når vi har 

orienteret os i den skønne park, som for 

det mestes vedkommende er tilgænge-

lig i kørestol, mødes vi ca. kl.12, hvor 

foreningen giver en let skovtursfrokost 

og en øl/vand pr. person med efterføl-

gende kaffe og en is. Resten af dagen 

er til fri rådighed. Haven lukker kl.18, 

men der er mulighed for også at tage en 

’gratis osetur’ i Blåvand by, som ligger to 

kilometer fra Zoo.

Du sørger selv for transporten til Blå-

vand Zoo. Til gengæld betaler forenin-

gen for din entrebillet samt frokost og 

kaffe som nævnt herover.

Skulle du efter din tilmelding blive 

forhindret, må du gerne huske at melde 

afbud, så vi ikke venter forgæves på dig. 

Tilmelding til denne hyggelige dag skal 

ske til Jan Grønbæk, tlf. 20 27 66 01 

(bedst ml. kl.18-20) eller på e-mail:

 j-gronbaek@mail.tele.dk - senest 28. maj.

Jan Grønbæk

Zorro på spil i Varde 
Igen i år har vi til vore medlemmer 

reserveret billetter til Varde Sommer-

spil. I år skal vi se forestillingen Zorro. 

Datoen er 10. juli, hvor vi mødes ved 

Hotel Arnbjerg kl. 17.30 og hilser på 

hinanden, inden vi går ind og nyder den 

dejlige buffet. Når det er sket, omkring 

kl. 19.30, går vi ned til friluftsscenen og 

indtager vore pladser.

Hvis du vil benytte dig af dette 

tilbud, som kun er for medlemmer, kan 

du kontakte Jan Grønbæk på e-mail eller 

j-gronbaek@mail.tele.dk. Når du har 

fået bekræftet, at der er billet til dig, 

skal du indbetale beløbet 250 kroner 

pr. deltager på vores konto, som du får 

oplyst efter din tilmelding. Din tilmelding 

er bindende, når du har fået bekræftelse 

på din billetreservation.

Grundet begrænset deltagerantal 

anbefales hurtig tilmelding efter "først 

til mølle".

Jan Grønbæk

Sydøstjylland 14

Jens Peder Roed

Tlf. 75 55 37 79

Dalbygade 38 B1 – 101, 6000 Kolding

Mail: jproed@mail.stofanet.dk

Flot tilslutning 
til generalforsamlingen
Vi holdt vores generalforsamling på Ho-

tel Bredehus i Bredsten den 29. februar. 

Der var en rigtig pæn tilslutning med ca. 

40 deltagere. Vi indledte med spisning, 

hvorefter vi afviklede selve generalfor-

samlingen.

Formanden, Jens Peder Roed, af-

lagde beretningen, som omhandlede 

både lokaler emner og emner fra lands-

foreningen. Kassereren, Kurt Hansen, 

aflagde regnskab.
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Til bestyrelsen var der genvalg af 

Benny Jørgensen og Kurt Hansen. Ulla 

Larsen blev genvalgt som bestyrelses-

suppleant, ligesom Anne-Marie Hansen 

blev genvalgt som bilagskontrollant.

Herefter fortalte Daniel og Anne-Ma-

rie Hansen om Daniels oplevelser som 

CP’er på vintercamps i Norge med Elsass 

Fonden. Aftenen blev afsluttet med kaffe 

og kage.

Tur til Fredericia Badeland
Fredag den 10. juni inviterer vi alle 

kredsmedlemmer med pårørende en 

tur i vandet, idet vi har lejet Fredericia 

Badeland med vandrutsjebaner og spa 

samt varmtvandsbassin i to timer fra kl. 

17.00-19.00. Efter vandgangen er der 

fællesspisning i Cafe Fic, som også ligger 

i Fredericia Idrætscenter. Der udsendes 

indbydelse til alle medlemmer.

Vestjylland 15

Bent Ole Nielsen

Tlf. 97 14 24 83

Rønne Allé 67, 7451 Sunds

Mail: bon@privat.dk

Kom og prøv racerunning
Vi inviterer til racerunning i Herning, 

lørdag den 14. maj kl. 10.00-11.45 på 

Herning Stadion.

Racerunning er sport på en trehju-

let løbecykel, som giver spastikere og 

fysisk handicappede med balance- og 

motoriske problemer helt nye bevæ-

gelsesmuligheder og mulighed for at 

dyrke sport. Racerunneren er en meget 

effektiv rekvisit til at forbedre kondition, 

styrke og smidighed samt stimulering 

af nervesystem og stofskifte. Så kom og 

prøv - det er gratis.

Tilmelding til Bent Ole Nielsen på 

bon@privat.dk - senest den 3. maj med 

følgende oplysninger:

Navn, alder, højde, benlængde (fra 

lysken og ned), e-mail, mobiltelefon. Det 

er vigtigt med alle oplysninger, så vi kan 

være forberedt med de rigtige størrelser 

cykler, når du kommer.

Racerunning Danmark stiller cykler til 

rådighed, ligesom trænere og instruktø-

rer vil hjælpe alle i gang. Der er mulig-

hed for at se racerunnere i aktion, da 

der samtidigt holdes træningssamling for 

landsholdet, og mandag den 16. maj (2. 

Pinsedag) afholdes der Herning Games, 

hvor der dystes i tre discipliner – 100 

meter, 300 meter og 800 meter. Det 

sker i tidsrummet kl. 15-18. Vi ses!

Bestyrelsen 

Ta’ med til Skive Festival 4. juni
Vi vil gerne give flere mulighed for at 

opleve Skive Musikfestival lørdag den 4. 

juni og tilbyder fælleskørsel i egne biler 

og i bus. Der er afgang fra Bytoften 73 i 

Herning, og efter aftale kan der even-

tuelt arrangeres kørsel fra andre steder. 

Afgang kl. 12.00 og hjemkomst ca. kl. 

00.30. Tilmelding senest den 15. maj til 

Claus Madsen e-mail: 

spadsermadsen@webspeed.dk eller til 

Bent Ole Nielsen, e-mail bon@privat.dk 

eller telefon 97 14 24 83 efter kl. 16.

Spasticitet og manglende kørsel er 

således ingen hindring for at deltage - 

se i øvrigt indbydelsen på side 11. 

Vi håber, at rigtig mange vil med!

Bestyrelsen

Midtjylland 16

Jørgen Knudsen

Tlf. 97 51 20 60

Asgårdvej 11, 7800 Skive

Mail: jk@asgaard-online.dk

Inklusion og integration 
med kant
Kreds Midtjylland havde den 15. marts 

inviteret til foredrag om inklusion og 

integration på Hotel Strandtangen, hvor 

vi mødte en veloplagt, indsigtsfuld og 

humoristisk Naser Khader.

Foredraget var offentligt, og ca. 50 

personer tog imod tilbuddet om at lytte 

til Naser Khaders spændende fortælling 

om emnet og årsagerne til den ophe-

dede situation i Syrien og i de andre 10 

arabiske lande.

Naser Khader tog udgangspunkt i 

egne personlige erfaringer, og dem han 

havde opnået som tolk i 1980’erne og 

1990’erne. En meget vigtig del af såvel 

integrationen som inklusionen foregår 

ifølge Naser Khader omkring spisebor-

det. Det er her nydanskere både lærer 

sproget, humoren, demokratiske værdier 

og skikke at kende. Derfor er det vigtigt, 

at folk blander sig med hinanden. Det er 

også vigtigt, at nogen både siger ”vel-

kommen til” men også går videre og ta-

ger skridtet med både at lære og oplære 

i dansk demokrati og kultur. Det kræver 

velvilje og gå-på mod fra alle – både 

nydanskere og folk med en helt igennem 

dansk opvækst og kulturbaggrund. 

Spastikere tilhører i lighed med folk 

med en anden baggrund end dansk 

også en minoritetsgruppe. Skal der træk-

kes en parallel til foredragets tematik 

om integration og inklusion, så gælder 

det for alle minoritetsgrupper om ikke 

at isolere sig. Det er én af bevæggrun-

dene for at den lokale spastikerforening 

i stor stil planlægger offentlige møder og 

foredrag med indhold, der ikke udeluk-

kende henvender sig til mennesker med 

ét eller flere handicaps. 

Som det ofte før og også i foredra-

get blev pointeret, så skaber samvær og 

samtale forståelse. I sådan en kontekst 

er det også helt i orden at stille både 

krav og forventninger. Alle har vi nemlig 

brug for at vide, at der er brug for os, og 

at der også forventes noget af os. Det 

gælder uanset hvilken minoritetsgruppe 

vi tilhører, hvilken tro eller kulturbag-

grund vi har. Det blev en god aften.
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Generalforsamling på 
Egmont Højskolen
Kredsens generalforsamling blev holdt på 

Egmont Højskolen i Hou den 27. februar. 

Godt 20 personer deltog i spisningen fra 

skolens flotte frokostbuffet. Herefter gik 

vi videre til generalforsamlingen, hvor 

9 medlemmer deltog, og hvor vi var så 

heldige at have højskoleforstander Ole 

Lauth som dirigent. Herefter fik vi en 

rundvisning af Ole Lauth, som levende 

fortalte om de nybyggede elevhuse og 

den daglige gang på højskolen.

Derefter var vi alle en tur i Vandhalla. 

Det superlækre, meget tilgængelige og 

gennemtænkte badeland med kæmpe 

varmtvandsbassin og en 90 meter lang 

vandrutsjebane med elevator for køre-

stolsbrugere. En rigtig god dag for hele 

familien.

Husk årets event:
Spastikerforeningen på 
Skive Festival den 4. juni
Vi skal fyre den fuldstændig af til Ras-

mus Seebach, Gnags og KATO blandt 

mange andre lørdag den 4. juni! Læs 

meget mere på side 11 her bladet. 

Mere info findes på hjemmesiden og 

kommer her under KredsNyt!

Østjylland 17

Caspar Vestergaard

Tlf. 20 62 81 99

Visbyvej 60, 8600 Silkeborg

Mail: info@cvbyg.dk

Velbesøgt generalforsamling
Kredsforeningen havde en velbesøgt 

generalforsamling den 23. februar med 

godt 40 deltagere. Vi indledte med en 

fantastisk lækker menu med øl/vin/vand 

på kredsforeningens regning. Inden 

generalforsamlingen, som varede ca. 30 

minutter, overraskede vi vores formand 

Peder Stausholm med en gavekurv fra 

kredsen i anledning af hans og Claus' 

kobberbryllup samme dag.

Referat og formandsberetning samt 

billeder kan ses på kredsens side på 

spastikerforeningen.dk og på kredsens 

Facebook-side.

Efter generalforsamlingen fortalte 

Spastikerforeningens direktør Mogens 

Wiederholt om de handicappolitiske 

sager, der generelt arbejdes med, og 

hvilke ting der fylder i sekretariatet for 

tiden. Mogens fortalte, at der på den 

handicappolitiske front foråret igennem 

vil være fokus på revisionen af service-

lovens regler for voksne handicappede. 

Mogens sidder med ved forhandlingerne 

og gav en status på arbejdet. Han gav 

ligeledes en status på regeringens 

arbejde med et ”servicetjek på inklusi-

onsprojektet”.

Mogens oplyste, at der på den 

foreningspolitiske dagsorden i foråret 

primært vil være fokus på opgradering 

af vores socialrådgivning, udviklings- og 

lobbyarbejde for at få etableret en obli-

gatorisk, men frivillig kognitiv udredning 

af alle børn med CP, sundhedstilbud til 

voksne med CP og forhåbentlig et bedre 

og bredere tilbud til forældre til ny diag-

nosticerede børn med CP.

Foreningen vil samtidig tage fat på 

næste skridt i vores fundraising aktivite-

ter, som vil have fokus på hvervning af 

nye medlemmer. Der var en god debat- 

og spørgelyst om de mange aktiviteter, 

der arbejdes med i Spastikerforeningen.

Bestyrelsen

Nordøstjylland 18

Asger Laustsen

Tlf. 86 44 32 21

Tinghøjvej 15, Råsted, 

8920 Randers NV

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

Socialudvalgsformand på 
besøg til generalforsamling
Den 3. februar afholdt kredsen sin årlige 

generalforsamling med 29 deltagere 

i festlokalerne på Husarvej i Randers. 

Arrangementet blev indledt med spis-

ning, hvorefter socialudvalgsformand i 

Randers Kommune, Louise Høeg, holdt 

et oplæg under overskriften "Aktuel 

status på det handicappolitiske område i 

Randers Kommune".

Louise erkendte, at området er 

under stort pres på grund af de stramme 

budgetter, som kommunen døjer med i 

øjeblikket. Det skyldes omprioriterings-

bidraget på 1 procent og yderligere en 

generel nedskæring på 1 procent på 

det sociale område, som kommunerne i 

Midtjylland har vedtaget. Louise svarede 

på mange gode spørgsmål fra deltager-

ne og tog flere spørgsmål med tilbage til 

nærmere undersøgelse.

Efter kaffen blev selve generalfor-

samlingen afholdt. Her kom formanden 

bl.a. ind på kredsens arrangementer, 

hvor der altid er god tilslutning, hvilket 

han takkede for. Endvidere berørte han 

de fortsatte nedskæringer på handica-

pområdet, og hvilke udfordringer det 

giver for vores medlemmer med kommu-

nerne. Regnskab blev herefter forelagt af 

kredsens kasserer.

Vedrørende valg til bestyrelsen var 

der genvalg af Lars Lind, Dorte Hansen 

og Asger Laustsen. Helle Dahlstrøm 

ønskede ikke at genopstille, og i stedet 

blev Bjarne Vestergaard nyvalgt. Som 

suppleant var der genvalg af Mona 

Mortensen og nyvalg af Bent Lunø. 

Kaj Schødt blev genvalgt som revisor. 

Under punktet eventuelt drøftedes nye 

aktiviteter.

Bestyrelsen
Peder Stausholm og direktør Mogens Wie-
derholt aftalte inden mødet slagets gang.
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Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen har efter generalforsamlin-

gen konstitueret sig således:

Asger Laustsen, formand, Inger 

Jensen, næstformand, Sonja Andersen, 

kasserer og Dorte Hansen, sekretær.

Weekendtur til Slettestrand
I weekenden 27.-29. maj afholder vi 

vores tur til Feriecenter Slettestrand. 

Programmet er som tidligere, hvor 

afslapning og god mad er i højsædet. 

Endvidere arrangeres den sædvanlige 

hestevognstur til Svinkløv. Skriftlig ind-

bydelse er udsendt til alle medlemmer.

Asger Laustsen

Nordjylland 19

Anna Marie Nielsen

Tlf. 98 78 01 77/29 26 77 57

Scheelsmindevej 106

9200 Aalborg SV

Mail: amn@boligforeningen-pm.dk

Stor ros til kredsens ildsjæle
Kredsens generalforsamling den 1. 

marts blev et fint arrangement med 13 

deltagere. I beretningen var der bl.a. 

stor ros til svømmelærerne, der fortsæt-

ter som frivillige, selvom kommunen 

ikke betaler deres løn mere. Der findes 

stadigvæk ildsjæle – så en stor tak til 

Per og Ole Kræmmer for indsatsen. 

Beretningen blev vedtaget, det 

samme gjorde regnskabet, og efterføl-

gende var der genvalg til de to besty-

relsesmedlemmer Lisbeth Tved Berke og 

Anna Marie Nielsen. Den sidste på valg 

var Charlotte Sørensen, der ikke øn-

skede genvalg. Der var ingen kandidater 

til den ledige post, men bestyrelsen er 

fint dækket ind, så arbejdet fortsætter. 

I bestyrelsen vil vi gerne takke Char-

lotte for det store arbejde, hun gennem 

årene har udført.

Bestyrelsen

En god søndag med pakkespil
På en solskinsbeskinnet søndag den 

14/2 var 30 deltagere samlet til spisning 

og pakkespil. Vi hyggede os sammen 

med spisning, inden det gik løs med spil 

om gode gaver og fine sidemandsgevin-

ster. Med to plader til hver for en flad 

50’er inklusiv frokost øl/vand og kaffe.

Mange tog hjem med fine gevinster. 

Kun tre var uden gevinst, og det går jo 

ikke. De fik i stedet de resterende side-

mandsgevinster. I pausen var der kaffe 

og æblekage og udtrækning af ameri-

kansk lotteri. Så alt i alt en god søndag 

med fin tilslutning.

Kirsten

Svømning
Vi svømmer torsdage kl.15.00-19.00 i 

varmtvandsbassinet på Vester Mariendal 

Skole, 9000 Aalborg. Holdet følger sko-

leårets kalender. Kontakt Lisbeth Tved 

Berke tlf. 40 14 28 01 – 

mail: lisbeth@berke.dk

Rådhusgade 30
8300 Odder
Tlf. 86 54 00 40  •  Mobil 28 10 55 88 

vvsblik.dk
Gode og anderledes oplevelser

www.paletten.dk
Vesterbrogade 10  8800 Viborg

tlf.: 8662 8322
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www.abc-industrigummi.dk

- verdens største producent af
radiotortermostater

DANFOSS A/S  •  HÅRUP   •  SILKEBORG

Danhostel Faxe vandrerhjem, en Socialøkonomisk virksomhed der drives af mennesker med 
særlige behov og som tilbyder meget mere end en seng at sove i. Lejrskoler, kurser og fester 
holdes i skønne omgivelser ved Nordeuropas største hul i jorden, Faxe Kalkbrud, med mulighed 
for ture i kalkbruddet alene, eller med guide.

Østervej 4 • 4640 Fakse • Tlf. 56 71 41 81 • www.danhostel.dk FAXE
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ID-NR. 46276
GÅ EN TUR 
og betal dit kontingent imens

Gør det nemt for dig selv næste gang, du skal betale dit medlems-
kontingent i Spastikerforeningen. Tilmeld dig betalingsservice nu.

Du sparer tid og ikke nok med det, du støtter Spastikerforeningen 
endnu mere, fordi vi sparer både tid og penge. I stedet for at bruge 
penge på at sende dig en betalingsopkrævning, kan vi bruge pengene 
på medlemsaktiviteter for dig og din familie.  

Når du er tilmeldt betalingsservice, bliver dit medlemskontingent auto-
matisk fratrukket din bankkonto én gang om året. Du kan til hver en tid 
stoppe tilmeldingen, hvis du fortryder.

Tilmeld dig betalingsservice nu
Du kan hurtigt og nemt tilmelde din kontingentbetaling til betalings-
service. 

1)  ring eller skriv til os på 38 88 45 75 eller spastik@spastik.dk og 
 oplys dit cpr-nummer og dine bankoplysninger
2)  tilmeld dig via din netbank
3)  tilmeld dig på spastikerforeningen.dk under menupunktet 'Medlem'. 
 Du skal bruge dit medlemsnummer, som står lige over dit   
 navn her på bagsiden.

Vi ser frem til at hjælpe dig!                           


