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Hvor blev 
rummeligheden af? Ny hjemmeside på vej

Nye tal fra Statens Institut for Folkesundhed og CP-registret viser, at 

antallet af personer med cerebral parese (CP), der er i beskæftigelse, 

er styrtdykket. For 10 år siden var én ud af tre spastikere i job. Ifølge 

de nye tal er det nu kun én ud af fire. Et dramatisk fald.

Tallene giver i sig selv ingen forklaring på udviklingen. Men vi må 

konstatere, at de seneste 10 års arbejdsmarkedspolitik er slået totalt 

fejl for så vidt angår de mest udsatte på arbejdsmarkedet. Al snak 

om rummelighed viser sig desværre nu som et rent fatamorgana.

I ph.d. afhandlingen ”Målgruppen der forsvandt” giver Finn Amby 

et godt og gennemtænkt bud på, hvorfor vi ser den udvikling, som 

vores tal nu dokumenterer. Ambys pointe er, at handicappede har 

været aldeles fraværende og usynlige i den generelle arbejdsmar-

kedspolitik. Vi stod fast på princippet om sektoransvar, dvs. princip-

pet om at det er det generelle arbejdsmarkedssystem, der også har 

ansvaret for, at mennesker med handicap kommer i beskæftigelse. 

Problemet er bare, at arbejdsmarkedssystemet aldrig tog sit ansvar 

- at jobcentrene ikke forstod og derfor aldrig blev fortrolige med han-

dicappede som målgruppe for den arbejdsmarkedspolitiske indsats.

For at kunne gøre det bedre i fremtiden er forudsætningen, at 

både arbejdsmarkedslovgivningen og jobcentersystemet bliver langt 

mere opmærksom på de udfordringer, der er i mødet mellem men-

nesker med handicap og arbejdsmarkedet. Lovgivningsmæssigt skal 

vi have efterset og genoplivet de kompenserende ordninger, så de 

tager højde for de udfordringer, mennesker med CP og andre handi-

cap har. Og så skal jobcentrene i meget højere grad kunne spotte og 

vejlede mennesker med CP og andre handicappede med de speci-

fikke problemer, der følger af det givne handicap.

Den opgave kan jobcentrene aldrig løse alene. Den viden, det 

forudsætter, er så specifik og særegen, at den umuligt kan rummes i 

hvert enkelt jobcenter. Men den viden har vi og de øvrige handicap-

organisationer. Derfor er en vej frem – som det er blevet demonstre-

ret i projekt ”Mening og Mestring” – at organisationerne og jobcen-

trene samarbejder om at løfte opgaven. Organisationernes viden om 

deres egen målgruppe kombineret med en stærkt håndholdt indsats 

har vist sig at bære frugt. Lige præcist på det område er der et indly-

sende felt for samskabelse mellem civilsamfundet og det offentlige.

Lone Møller

Landsformand

Spastikerforeningens mere end 10 år gamle hjemmeside 

bliver nu afløst af en flot, moderne side med mere rele-

vant indhold og med mulighed for også at kunne bruges 

på mobiltelefoner og tablets.

Det er webbureauet Synergi, der står for den tekni-

ske del af hjemmesiden, firmaet har god erfaring med at 

udvikle webløsninger til handicaporganisationer.  Filoso-

fien er at skabe en side, der både er flot, og som har et 

positivt budskab – blandt andet formidlet med gode og 

glade billeder.

Alt indhold på den nuværende hjemmeside er blevet 

vurderet. Noget bliver slettet, noget bliver genbrugt og 

noget bliver skrevet helt om. 

Et helt nyt og vigtigt element på siden er indhold, 

der er skrevet direkte til personer med cerebral parese 

indenfor målgrupperne: børn, unge, voksne og ældre. 

Det giver mere relevant indhold, alt efter hvilken livsfase 

man er i.

Det bliver nemmere at få overblik over medlemstil-

buddene, og siden skal også få flere til at melde sig ind 

i foreningen.

Kredsene og CP Ung vil fortsat blive præsenteret 

med kontaktinfo på den nye side, men dog uden selve 

kredssiderne. Flere kredse benytter i dag Facebook som 

kommunikationskanal til de lokale medlemmer, og det 

giver en hurtig og direkte kontakt.

Apropos Facebook bliver det også nemt at dele ind-

hold på den nye side, og sammen med relanceringen af 

siden vil foreningens nyhedsbrev også få nyt udseende 

og form.

Hold øje med nyhedsbrevet og hjemmesiden i midten 

af september, så vil du opleve en ny og anderledes måde 

at formidle informationerne på, hvad enten det er på pc, 

tablet eller mobiltelefon.

BSR
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Spastikerforeningens landsmøde afholdes hvert andet år. Her 

samles erfaringsmæssigt godt 100 af Spastikerforeningens 

tillidsrepræsentanter fra kredsbestyrelser, CP Ungs bestyrelse, 

hovedbestyrelse, udvalg og dagtilbud m.v. for at drøfte handi-

cappolitiske problemstillinger med udgangspunkt i foreningens 

målgruppe – mennesker med cerebral parese (CP).

Det samme billede tegner sig i år, nu hvor tilmeldingen har 

passeret 100, og deltagerne kan godt begynde at glæde sig. 

For programmet indeholder en række spændende oplægshol-

dere, der sætter fokus på årets landsmødetema: ’Ensomhed’ 

og ’Er der (fortsat) plads til os’?

Til den handicappolitiske del, der indleder landsmødet 

fredag den 16. september, skal der diskuteres strategiplan og 

landsmødeudtalelse samt vælges landsformand og næstfor-

mand. Både Lone Møller og Karen Nisbeth genopstiller til de 

respektive poster.

Ifølge vedtægterne er to på forhånd valgte delegerede fra 

hver kreds samt alle hovedbestyrelsesmedlemmer eller disses 

suppleanter stemmeberettiget ved alle afstemninger på landsmø-

det. Delegerede skal i øvrigt være udpeget senest den 26. august.

Findes der et alternativ

Findes der en alternativ handicappolitik? Det spørgsmål stiller 

vi folketingsmedlem Torsten Gejl fra Alternativet, der indleder 

lørdagens landsmødeprogram. Her bliver det spændende at 

Af Frands Havaleschka

opleve, hvad der kommer ud af det ’tvistede’ spørgsmål, når 

den handicappolitiske ordfører får lejlighed til at fremføre Alter-

nativets syn på området.

Jesper Dammeyer, der er lektor i psykologi på Københavns 

Universitet, følger op, og på baggrund af en stor undersøgelse 

fortæller han om, ’hvorfor mennesker med handicap er mest 

lykkelige i selskab med andre handicappede’. 

Senere vil formand for Det Centrale Handicapråd, Anette 

Laigaard, forsøge at give sine bud på, hvordan vi kan påvirke 

beslutningstagere og almindelige danskeres holdning til men-

nesker med handicap. Som den sidste oplægsholder i formid-

dagsprogrammet vil cand. mag, forfatter og debattør, Lisbeth 

Riisager Henriksen, besvare det vitale spørgsmål: Er der plads 

til mennesker med handicap i konkurrencestaten?

Ting sættes på plads

Alle kender Thomas Blachman – mest som dommer i X-Factor 

– men som hovedperson i et par spændende tv-udsendelser 

om ensomhed, lærte mange ham at kende fra en helt ny side. 

Udsendelserne har gjort indtryk, og på hovedbestyrelsens sid-

ste møde i april var det et stort ønske at få Thomas Blachman 

med til landmødet. Og det er nu lykkes. Med sine holdninger, 

empati og talegaver vil han gå i dialog med landsmødedelta-

gerne og sætte mange ting på plads. Det sker som afslutning 

på landsmødet søndag formiddag.

Thomas Blachman 
gæster årets landsmøde 

Et spændende program 
venter deltagerne, når 

Spastikerforeningen afhol-
der landsmøde i dagene 

fra 16.-18. september på 
Egmont Højskolen.
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viden OM

Fem CP-deltagere udtaget til Rio 
Fem atleter med cerebral parese er udtaget til at repræsentere Danmark ved de Pa-
ralympiske Lege i Rio, der finder sted i dagene fra 7. til 18. september. Efter en række 
flotte resultater ved EM på Madeira blev svømmeren Amalie Vinther allerede udtaget 
til PL i maj.  Også bordtennisspilleren Michael Spicker Jensen er med på PL-holdet, og 
i begyndelsen af juni blev Caroline Cæcilie Nielsen udtaget til det paralympiske dres-
surhold, som den ene af fem ryttere. De sidste to danske PL-del-
tagere med CP er mellemdistanceløberen Christoffer Vienberg, 
der stiller op i 800 meter og 1.500 meter løb, og diskoskasteren 
Ronni Jensen fra Viby. Spastikerforeningen ønsker held og lykke 
til hele PL-holdet, der tæller i alt 16 atleter.

Børn med handicap dropper 
idrætten efter lang skoledag
Mindre end to år efter at skolereformen trådte i kraft, viser en ny undersøgelse, at den 
har haft negative konsekvenser for de børn og unge med handicap, der gerne vil dyrke 
idræt. Over 40 procent af klubberne i undersøgelsen har oplevet, at børn og unge opgiver 
at dyrke sport som følge af reformen. Undersøgelsen er lavet af Dansk Handicap Idræts-
Forbund (DHIF) og omfatter 41 klubber, der tilbyder idræt til børn med funktionsnedsæt-
telser. Resultatet af undersøgelsen kommer ikke overraskende for Spastikerforeningens 
rådgivningsteam, der længe har oplevet det stigende pres i skolen som et problem i man-
ge familier. I telefonrådgivningen har der således været flere sager, hvor forældre til børn 
med CP har fortalt, at de efter skolereformen har oplevet, at børnene var helt tappet for 
energi, når de kom hjem fra skole. Forældrene har i mange tilfælde ment, at den lange 
skoledag var årsagen.

Ole Lauth fejrede 
25 års jubilæum
Det kom ikke til at gå stille af, da Ole 
Lauth 1. juli fejrede sit 25-års jubilæum 
som forstander på Egmont Højskolen. 
Den nye hal var fyldt til bristepunktet 
med ca. 500 gæster, som hyggede sig 
med kaffebord og skiftende taler, bl.a. af 
højskolens formand Sonja Mikkelsen og 
af Ole Thyssen, der er professor i filosofi 
ved CBS, og som også holdt oplæg, da 
Ole Lauth blev indsat i embedet i 1991. 
Eftermiddagen igennem hørte gæsterne 
anekdoter fra en svunden tid, bl.a. om 
den gang Ole Lauth gav højskolen et kul-
turchok og indførte computerteknologi. 
Musik, højskolesange og mere kulørte 
indslag som Bjarne Svømmehuds for-
tælling om Vandhal-
las fortræffeligheder 
og mangler, samt 
den lokale udgave 
af Ørkenens Sønner 
forlængede festen, 
der med aftenbuf-
fet, dans og musik 
trak ud til den lyse 
morgen.

Nordisk fokus 
på kognition 
I flere år har Spastikerforeningen i nor-
disk regi arbejdet på at få den kogni-
tive del med som et naturligt element i 
CPOP – opfølgningsprogrammet for børn 
og unge med cerebral parese (CP). Ved 
CPOP-Dagen i maj holdt lektor og ph.d., 
Louise Bøttcher - foran 350 sundheds-
fagfolk med interesse for CP - et godt 
oplæg om vigtigheden i at børn med CP 
får en kognitiv udredning inden skole-
start. Nu følges indsatsen op af svenske 
fagfolk på årets CPUP-dage, hvor kogni-
tion får en fremtrædende rolle med op-
læg og seminarer. Det sker i Malmø den 
24.-25. oktober.
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Har du brug for et sæt 
ekstra øjne og ører?

Så kig her!
Står du over for et vanskeligt møde med kommunen 
eller andre offentlige instanser? Så er Spastikerforenin-
gens bisidderkorps måske en løsning for dig.

Vi har et frivilligt bisidderkorps, der lige nu tæller 21 
bisiddere. De er fordelt over hele landet og står klar til 
at være en ekstra støtte for dig, når du har brug for det. 
Bisidderens rolle er at være en passiv observatør, der 
er med til at sikre, at du får sagt det, du gerne vil sige, 
og at dialogen foregår i en god tone. En bisidder er 
hverken advokat eller socialrådgiver og blander sig ikke 
i lovgivningen. Bisidderens rolle er at give dig tryghed, 
så du føler dig godt rustet til at opnå det, som du gerne 
vil med dit møde.

Alle forløb starter med formødet, hvor du og bisidde-
ren møder hinanden, forventningsafstemmer og lægger 
strategi for selve mødet.
Under mødet indtager bisidderen en observerende rolle. 
Efter mødet samler I trådene på eftermødet og afslutter 
forløbet.

Det er gratis at benytte bisidderkorpset;
- men det kræver, at du er medlem af 
 Spastikerforeningen
-  samt at vi varsles i god tid (minimum to uger før),  
 da korpset består af frivillige, der skal indpasse deres 
 bisidderopgaver i deres travle kalendere

Alle henvendelser om bisiddere rettes til bisidder-
koordinator: Mie Juul Pedersen, telefon 38 38 03 10 - 
tirsdage kl. 09.30-14.00 og fredage kl. 10.30-14.00
eller på mail mjp@spastik.dk 

Vi glæder os til at høre fra dig!
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Af Mogens Wiederholt, direktør i Spastikerforeningen

Antallet af mennesker 
med cerebral parese i job 
styrtdykker

Spastikerforeningen har bedt Statens Institut for 

Folkesundhed (SIF) om at lave en særkørsel, hvor 

CP-registrets oplysninger om borgere med cerebral 

parese (CP) sammenholdes med indkomstdata i 

Danmarks Statistik, med det formål at give et billede 

af hvad der er hovedindtægtskilden for mennesker 

med CP. 

Hvad er deres forsørgelsesgrundlag - eller sagt 

lidt mere direkte: Hvad lever mennesker med CP af?

Og tallene (som er fra 2014) er desværre ikke til 

at tage fejl af. Oversigten viser, at kun en fjerdedel 

af alle spastikere i alderen fra 18-60 år er i arbejde, 

det vil sige har løn som deres hovedindtægtskilde. 

For 10 år siden foretog Susan Ishøy Michaelsen 

(SIF) en lignende undersøgelse, og dengang var det 

sammenlignelige tal 1/3. Antallet af voksne med CP, 

som er i beskæftigelse, er med andre ord faldet fra 

omkring 33 % til ca. 25 % på blot 10 år. Det er et 

dramatisk fald i beskæftigelsesgraden.

Spastikere lever af førtidspension

Men hvad lever mennesker med CP så af? Ser man 

på hele gruppen af 18-60 årige, så er 57 % på før-

tidspension, mens 9 % er under uddannelse og 6 % 

er på kontanthjælp. 

Det er nok ikke så overraskende, at 

langt flere med CP er på førtidspension 

end i befolkningen som helhed. Men 

andelen af spastikere i uddannelse er 

væsentligt lavere end i befolkningen som 

helhed (9 % mod 15 %), mens andelen 

af voksne på kontanthjælp er væsentlig 

højere blandt mennesker med CP end i 

befolkningen som sådan (6 % mod 4 %).

Store variationer indenfor 

forskellige aldersgrupper 

Deler man gruppen op på forskellige Kun 24 % af alle med cerebral parese i alderen 18-60 år er i arbejde, hvilket er et kraftigt fald.

- Det er alarmerende, at beskæftigelsesgraden er faldet så voldsomt over de 
seneste 10 år som tilfældet er, og det er foruroligende, at unge med CP er 
så underrepræsenteret i uddannelsessystemet, mener Spastikerforeningens 
direktør Mogens Wiederholt.

Alle 18-60 årige (i %)
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Artiklen bygger på egne beregnin-
ger og talmateriale fra henholdsvis 
”Notat om hovedindtægtskilde for 
voksne med cerebral parese”, Sta-
tens Institut for Folkesundhed, SDU, 
juni 2016 og “Social consequences 
of cerebral palsy”, National Institute 
of Public Health, marts 2006.

Kildehenvisning

aldersintervaller, så får man øje på en 

række væsentlige forskydninger. Beskæf-

tigelsesgraden er således noget højere, 

når man kun ser på de 31-60-årige. I 

den gruppe er beskæftigelsesgraden 

omkring de 30 %.

Det betyder formentlig og desværre, 

at de unge med CP har væsentligt svære 

end tidligere ved at få fodfæste på ar-

bejdsmarkedet.

 

Alt for mange unge på kontanthjælp 

I lyset af forårets diskussion om regerin-

gens meget kritiserede kontanthjælpsre-

form er det selvsagt af særlig interesse, 

hvor mange personer med CP der er på 

kontanthjælp. Og billedet er desværre, at 

især unge med CP er betydeligt over-

repræsenteret i kontanthjælpssystemet. 

For de alleryngste - de 18 til 20-årige 

- viser tallene, at 10 % af de unge med 

CP er på kontanthjælp. Det tilsvarende 

tal for unge, som ikke har CP, er blot 

2 %. Det er en meget voldsom over-

repræsentation. Ser man lidt bredere på 

ungdomsgruppen, så viser tallene, at 

8,9 % af de 18 til 40-årige unge med CP 

er på kontanthjælp, mens kun 4,3 % af 

den tilsvarende aldersgruppe uden CP 

er på kontanthjælp. Det er med andre 

ord mere end dobbelt så sandsynligt, at 

man er på kontanthjælp, hvis man har 

CP, end hvis man ikke har. 

Er de unge med CP på kontanthjælp 

frem for førtidspension?

Igen i lyset af debatten om kontant-

hjælpsreformen så er det naturligvis 

interessant, om der kan konstateres en 

sammenhæng mellem antallet af unge 

med CP på førtidspension og den meget 

markante overrepræsentation af unge 

med CP i kontanthjælpssystemet.

Men den sammenhæng er der tilsy-

neladende ikke. Man kan ganske vist se, 

at andelen af førtidspensionister er be-

tydeligt mindre og andelen af kontant-

hjælpemodtagere betydelig større blandt 

de alleryngste (18 til 20-årige) med CP. 

Her er 31 % på førtidspension, mens 

10 % er på kontanthjælp. Det kunne 

være et første varsel om effekten af den 

seneste førtidspensionsreform.

Kigger man derimod lidt bredere 

på gruppen af unge og voksne med 

CP i alderen fra 21 til 50 år, så ligger 

andelen af førtidspensionister meget 

stabilt omkring 60 %. Den højere andel 

af kontanthjælpsmodtagere resulterer 

ikke umiddelbart i et tilsvarende mindre 

antal førtidspensionister. Det markant 

forhøjede antal kontanthjælpsmodtagere 

blandt unge og voksne med CP afspejler 

sig derimod i et lavere antal uddan-

nelsessøgende og - som nævnt indled-

ningsvist – et betydeligt lavere antal 

beskæftigede.

Større fokus på beskæftigelse 

og uddannelse      

Tallene viser med al tydelighed, at vi 

er nødsaget til at skærpe vores fokus 

på både uddannelse og beskæftigelse. 

Tallene giver ingen forklaringer, men det 

er i sig selv alarmerende, at beskæftigel-

sesgraden er faldet så voldsomt over de 

seneste 10 år, som tilfældet er – og det 

er foruroligende, at unge med CP er så 

underrepræsenteret i uddannelsessyste-

met. Og så skal vi endelig være meget 

opmærksomme på, om de tendenser, 

der ligger i tallene for henholdsvis 

førtidspension og kontanthjælp for de 

alleryngste, er et varsel om en uhen-

sigtsmæssig konsekvens af den seneste 

førtidspensionsreform.

Blandt de 18-20-årige med CP er færre i arbejde og færre under uddannelse, mens flere 
modtager førtidspension og kontanthjælp sammenlignet med 18-20-årige uden CP.

Alle 18-20 årige (i %)

Tallene viser med al tydelighed, 
at vi er nødsaget til at skærpe 
vores fokus på både 
uddannelse og beskæftigelse.

9Spastikeren 4/2016 



10 Spastikeren 4/2016



Oplev HUMAN AFVIKLING 
i Skuespilhuset
Det handler om holdninger, når Jacob Nossell tager dig med på en morsom og ærlig tur gennem til-
værelsen som handicappet i dagens Danmark. Det sker i Skuespilhuset fra den 21. oktober til den 
19. november.

Af Frands Havaleschka

Kun de færreste oplevede den an-

melderroste teaterforestilling Human 

Afvikling, da den med Jacob Nossell i 

hovedrollen spillede på Det Kongelige 

Teaters gamle scene i efteråret 2014. 

Og det var der en god grund til. Fore-

stillingen spillede kun én gang som en 

pilotudgave – og en vigtig del af doku-

mentarfilmen Naturens Uorden. Men 

nu får du igen muligheden, når Human 

Afvikling genopsættes i Skuespilhuset i 

København. Forestillingen spiller i alt 15 

gange i perioden fra den 21. oktober til 

den 19. november.

Den nye udgave er gennembearbej-

det og justeret en smule, men handlingen 

og skuespillerne er de samme. Blot læg-

ges der nu større vægt på at analysere 

tilskuernes adfærd og oplevelse af Jacobs 

udfordringer. Det sker som et omfattende 

eksperiment, der er en vital del af fore-

stillingen, som inddrager alle tilskuere.

Sammen med skuespillerne Kristoffer 

Fabricius og Peter Kær gennemlever komi-

ker, journalist og spastiker Jacob Nossell 

på scenen sine drømme, sit livs dilemmaer 

og dets groteskheder. Hvad skal vi stille op 

med Jacob? Han er jo ikke normal, og har 

han overhovedet ret til at leve?

Jacob Nossell provokerer, men han er 

også hudløs ærlig og sætter sin eksi-

stensberettigelse på spil i en verden, hvor 

det er blevet helt legitimt at vælge fostre 

fra med handicap og kroniske sygdomme.

Stages of Science – ny ramme

I forestillingen tager instruktør Thomas 

Corneliussen vores forhold til normalitet 

under hård, men kærlig behandling. For 

på hvilket grundlag vælger de ’normale’ 

egentlig de ’unormale’ fra? Og kan vi 

ændre den holdning? 

Netop det spørgsmål og tilskuernes 

holdninger er meget afgørende i det nye 

format. På baggrund af erfaringerne med 

den første udgave af Human Afvikling 

har Thomas Corneliussen sammen med 

forskningsleder Kristian Moltke Martiny 

etableret Stages of Science. Formålet 

er at skabe en ny ramme, hvor teater 

bruges som adfærdsændrende forskning. 

Rollerne er naturligt fordelt, Thomas 

Corneliussen har fokus på den kunstne-

riske del og Kristian Moltke Martiny på 

forskningsdelen.

Human Afvikling er deres første 

projekt under betegnelsen Stages of 

Science. Her vendes perspektivet om, 

så tilskueren sættes i den udfordredes 

sted. Yderligere et par produktioner er i 

støbeskeen, hvor der vil blive sat fokus 

på andre af livets udfordringer.

Helt praktisk udmøntes det i, at alle 

tilskuere får en elektronisk ’klikker’, når 

de går ind i salen. De bliver under fore-

stillingen stillet overfor nogle spørgsmål 

og dilemmaer, som de med den let 

betjente ’klikker’ skal svare på. Kombine-

ret med at en fokusgruppe af tilskuere 

undergår psykologiske tests og kvalitative 

interviews, er det så muligt at registrere, 

hvad der påvirker holdningerne, og hvad 

der ændrer sig undervejs.

Manuskriptet er skrevet af Jacob Nos-

sell, Thomas Corneliussen og Magnus luel 

Berg, og forestillingen, der vises i teater-

salen ’Mellemgulvet’, der tidligere husede 

teaterensemblet Det Røde Rum, varer ca. 

halvanden time. Billetterne koster mel-

lem 150 og 245 kroner og kan købes via 

www.kglteater.dk

Teater som adfærdsændrende forskning:

Jacob Nossell, Kristoffer Fabricius og Peter Kær er på scenen i Human Afvikling.
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Meyland-smith A/S - Mads Clausens Vej 1 - 9800 Hjørring - Tlf.: 9896 1985 
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fremstillet i Danmark.  

Mulighed for aktiv tilværelse og forøget velvære. 

Kontakt os for en gratis afprøvning.  

Se vores hjemmeside for mange andre produkter. 
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Nyheder i feriehuset på Samsø
Spastikerforeningens feriehus på Samsø har været flittigt be-

nyttet hele sommeren, hvor mange har haft stor glæde af de 

nye udendørs legeredskaber – nedgravet trampolin og rutsje-

bane – samt af de nye havemøbler og spisebordsinteriør. 

Til efteråret er der igen ledige uger. I skrivende stund er 

huset ledigt i uge 44 og frem til årsskiftet – dog undtaget jule-

ugen. Med inkluderet obligatorisk slutrengøring er prisen blot 

1.500 kr. pr. uge plus elforbrug. 

Læs mere på www.spastikerforeningen.dk – der opdaterer 

bookingen løbende. Huset udlejes fra lørdag til lørdag.

Løbende kontingentopkrævning
for nye medlemmer
Som en forbedret medlemsservice vil nye medlemmer fremover 

blive opkrævet deres medlemskontingent løbende. Det vil sige, 

at har man meldt sig ind i foreningen i maj 2016, bliver man 

først opkrævet medlemskontingent igen i maj 2017 og ikke, 

som det har været hidtil, allerede igen til november 2016.

Legater uddelt
I foråret uddelte Spastikerforeningen 75.000 kr. fra Fondation 

Jochum blandt foreningens enlige medlemmer i aldersgruppen 

50+. I alt 23 ansøgninger opfyldte ansøgningskriterierne, og 

alle blev imødekommet. Tre ansøgere fik tildelt 5.000 kr. og 20 

fik tildelt 3.000 kr. Spastikerforeningen takker endnu engang 

Fondation Jochum for den flotte legatdonation.

fra sekretariatet 

Det er OK at tanke penge
til Spastikerforeningen
Spastikerforeningen er en af de mange foreninger herhjemme, 

der har en aftale med OK Benzin. Aftalen betyder, at du med 

et OK benzinkort tilknyttet Spastikerforeningen sikrer forenin-

gen et lille beløb, hver gang du tanker. Kortet fås nemt og 

helt gratis på hjemmesiden www.ok.dk – hvor du bliver guidet 

igennem en enkel tilmeldingsprocedure. Her er det vigtigt at 

tilknytte Spastikerforeningen til aftalen. Alle kan være med. I 

øjeblikket har 88 af foreningens medlemmer, venner og be-

kendte et OK benzinkort og flere nye skal løbende tilmelde sig, 

hvis aftalen skal opretholdes. Spastikerforeningen modtager 6 

øre pr. liter tanket benzin eller diesel samt en bonus på 250 

kr., når en kortholder har tanket 500 liter indenfor et år.

Hovedbestyrelsen samles
Spastikerforeningens hovedbestyrelse holder møde to gange 

om året. Forårets møde blev afholdt i april, og årets sidste 

møde med dagsorden ifølge vedtægterne afholdes lørdag den 

19. november med start kl. 10.

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.

Foreningen vil gerne betale for oprettelsen af et stan-
dardtestamente hos din advokat, hvis du betænker Spa-
stikerforeningen i testamentet. 

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.
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Meget er sket, siden Berlingske Tidende 

i en fint opsat artikel med overskriften 

’Handicappede børn i nye omgivelser’ 

kunne fortælle om den ’ny spastikerklinik 

og -børnehave ved Ortopædisk Hospital, 

der tilbyder alle de nyeste behandlings- 

og optræningsmetoder’. Datoen var den 

2. september 1966 – dagen efter, at 

daværende socialminister Kaj Bundvad 

og klinikchef Svend Brandt havde indviet 

huset sammen med en række indbudte 

gæster.

Det var Samfundet og Hjemmet 

for Vanføre, der stod for byggeriet på 

arealerne lige bag Ortopædisk Hospital. 

De nye lokaler betød en fordobling af 

hospitalets behandlingspladser for børn 

med cerebral parese, og samtidig fik 

man en børnehave for de yngste. Alt 

blev indrettet efter de nyeste pædagogi-

ske og behandlingsmæssige principper. 

I Berlingske Tidende roste man blandt 

andet den udfordrende behandlings-ha-

ve, der med sin indretning gav børnene 

mulighed for at ’optrænes til bevægel-

sesfrihed’. Af andre særlige faciliteter 

nævntes, at klinikken var forsynet med 

et svømmebassin, som man ventede sig 

meget af i behandlingsøjemed, samt gæ-

steværelser til mødre, der kom langvejs 

fra for at lære at give deres børn hjem-

mebehandling. Endelig blev det også 

fremhævet, at børnene i de nye lokaler 

kunne modtage musikundervisning.

Det var i 1950 at ideen kom

For at finde starten på alle herlighe-

derne skal man helt tilbage til 1950, 

hvor Samfundet og Hjemmet for Vanføre 

nedsatte et udvalg, der skulle udarbejde 

en betænkning vedrørende behand-

Der inviteres til åbent hus med flaget hejst, når Specialinstitutionen Centerbørnehaven 

og vuggestuen på Borgervænget i København fejrer 50 års fødselsdag den 1. september.

Af Frands Havaleschka

ling af spastikere i Danmark samt stille 

forslag til forbedringer af behandlingen. 

Samtidig blev der indledt et teamsamar-

bejde mellem børneneurolog, ortopæd 

og fysiurg på Ortopædisk Hospital.

Samme år blev Spastikerforeningen 

stiftet – den gang som Foreningen for 

spastisk lammede børn – og i 1952 blev 

der oprettet en klinik for cerebral parese 

med en børneneurolog som klinikchef i 

tæt samarbejde med hospitalets øvrige 

speciallæger. Klinikken fik tilknyttet 

specielt uddannede fysioterapeuter og 

beskæftigelsesterapeuter, og senere blev 

der indledt samarbejde med socialråd-

giver og psykolog samt oprettet en form 

for børnehave med plads til 12 børn 

med cerebral parese.

Fra begyndelsen var man klar over, 

at løsningen var intermistisk, og allerede 

i 1954 blev planerne for en udvidelse 

diskuteret. Med erfaringer hentet fra nye 

behandlingshjem på Fyn og i Jylland blev 

en byggeplan fremlagt i 1959. Der skulle 

dog gå nogle år før byggetilladelsen 

kom. Det skete i februar 1964. Derefter 

gik arbejdet i gang, og bygningen kom 

til at indeholde en diagnoseklinik, en 

ambulant behandlingsafdeling og en 

børnehave med plads til 30 børn i tre 

enheder. Det hele under samme tag og 

under navnet: Behandlingsbørnehaven 

ved Ortopædisk Hospital.

Rift om pladserne

Gennem årene fik tilbuddet megen suc-

ces, og der var stor rift om pladserne. 

Rent organisatorisk overgik klinikken og 

børnehaven i 1978 til Rigshospitalet. 

Det kørte fint frem til 1991, hvor en 

50 år med 
CENTERBØRNEHAVEN 

Vigga på 2½ år og Iben Hurup Nielsen, der er afdelingsleder i fysio- og ergoterapiafdelingen, 
træner sammen i en hyggelig atmosfære. 
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lukning truede. Det skabte megen blæst 

blandt forældre og personale samt ikke 

mindst i pressen, der stærkt kritiserede, 

at beslutningstagerne lukkede et godt 

og velfungerende tilbud til handicap-

pede. Spastikerforeningen gik ind i 

sagen og tilbød at overtage børne-

haven. Den lykkelige slutning på det 

hele blev, at Hvidovre Hospital overtog 

CP-klinikken, som fik navnet Børneneu-

rologisk Behandlingsklinik, under ledelse 

af overlæge Søren Anker Pedersen. 

Centerbørnehaven blev en selvejende 

institution med tilknytning til Spastiker-

foreningen og driftsoverenskomst med 

Københavns Kommune. Men i den usikre 

periode blev varmtvandsbassinet lukket, 

og det har det været lige siden, da mere 

restriktive regler gjorde det umuligt at 

åbne igen uden store omkostninger. I 

mange år fungerede det tomme bassin 

til opbevaring, nu er det lavet om til et 

flot personalestue og møderum.

I de følgende år var der så fin in-

teresse for Centerbørnehaven, blandt 

andet fra en række omegnskommuner, 

at det kom på tale at udvide rent fysisk, 

men Københavns Kommune sagde nej. I 

stedet blev der i de bestående rammer i 

1996 oprettet 6 nye pladser og en sam-

arbejdsaftale med Frederiksberg Kom-

mune og det daværende Frederiksborg 

amt. De tre pladser til Frederiksborg amt 

blev dog efter kommunalreformen i 2007 

tilbageført til Københavns Kommune, der 

har den samlede visitationsret.

Ambulatoriet trukket tilbage

Det foreløbige sidste kapitel blev skrevet 

i 2010, hvor Børneneurologisk Be-

handlingsklinik blev trukket tilbage til 

Hvidovre Hospital og normeringen hævet 

til 38. Flere var kede af beslutningen, 

fordi ambulatoriet igennem årene virkelig 

har bundet Centerbørnehaven sammen. 

Mange børn, der i en tidlig alder kom til 

ambulatoriet, kunne senere trygt starte i 

børnehaven, og når de var vokset ud af 

den og kom i skole, kunne de møde de 

’gamle legekammerater’ i ambulatoriet. 

Det samme gjaldt deres forældre. Også 

mange voksne med CP har haft gavn 

af træningsredskaberne i ambulatoriet, 

når de under fysioterapeuterne Grethe 

Herbst og Anne Engell mødtes en gang 

ugentligt til vedligeholdelsestræning.

Trods adskillelsen er Centerbørneha-

ven stadig en faglig meget kompetent 

specialinstitution, hvor der udover det 

pædagogiske personale også er ansat 

en række fysioterapeuter og ergotera-

peuter.

Herudover har personalet tæt sam-

arbejde med en række andre faggrup-

per, bl.a. psykologer, talepædagoger, 

synskonsulenter og børnelæger.

Som antydet i Berlingske Tidende har 

børnene fra starten haft nogle fanta-

stiske muligheder for leg og udvikling 

på den store legeplads. Gennem de 

50 år er den naturligvis løbende blevet 

udviklet med nye legeredskaber og 

indretning. Blandt andet blev der i 2000 

etableret en flot naturlegeplads, og i 

2013 kunne Københavns overborgme-

ster Frank Jensen tage den første rutsje-

banetur i et helt nyt og flot anlæg, der 

tager højde for alle nye pædagogiske og 

behandlingsmæssige principper.

Det er i øvrigt generelt for hele 

huset, der hele tiden udvikler sig. Såle-

des også køkkenafsnittet, hvorfra man 

serverer god og nærende kost, der også 

er sundt for hjernen.

Centerbørnehaven fylder 50 år, torsdag den 
1. september 2016.

I den anledning holder vi åbent hus fra kl. 15.00-17.00 
på adressen Borgervænget 11, 2100 København Ø.

Vi vil blive rigtigt glade for at se alle de børn, der gen-
nem årene har gået i børnehaven eller i ambulatoriet, 
ligesom forældre, samarbejdspartnere og tidligere kol-
leger også er hjertelig velkommen til at fejre fødselsda-
gen sammen med os.

Tilmelding:
Send gerne en mail med antal deltagere til: 
iben@centerbh.dk – senest 25. august
- så vi kan sørge for, at der er lagkage og 
forfriskninger til alle.

Venlig hilsen
Laura Thatt, bestyrelsesformand

INVITATION TIL 50 ÅRS FØDSELSDAG

Nostalgiske billeder fra starten hvor børnehaven kun havde åben om formiddagen, da stort 
set alle mødre gik hjemme den gang.
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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 

Le Coeur De L'ile

Nørre Allé 51 • 8000 Aarhus
www.lecoeurdelile.thefork.rest

Tlf. 86 13 63 64
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TEMATEMA Studiestart

Ansøgningerne er sendt, og svarene er for længst kommet 

tilbage. Det betyder, at mange nu skal i gang med en ung-

domsuddannelse eller en videregående uddannelse. Nogle fik 

opfyldt sit førstevalg med hensyn til gymnasium, flere kom ind 

på drømmestudiet og andre skal i gang med noget helt andet, 

måske en STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse). For 

alle gælder, at de naturligvis er spændte på det nye studiested, 

og hvad det vil bringe. 

Når man har cerebral parese eller andre former for handicap, 

kan der være mange udfordringer forbundet med at starte på 

noget nyt. Såvel fysisk som fagligt og socialt. Og der er selvføl-

gelig meget, man skal være opmærksom på, inden man kaster 

sig over udfordringerne.

 

God hjælp at hente

Det allerbedste er at orientere sig om mulighederne, inden 

man sender sin ansøgning. F.eks. kan der være stor forskel på, 

hvordan uddannelsesstederne er indrettet. Nogle fag er måske 

mere tilgængelige på Aarhus Universitet end på Københavns 

Universitet, og så kunne den viden indgå i overvejelserne, 

inden det er for sent.

Når man går i gang med en ungdomsuddannelse er det 

vigtigt at vide, at der er god hjælp at hente hos stedets studie-

vejleder, som man med fordel kan kontakte inden skolestart. 

Når det gælder de videregående uddannelser, så er det også 

her en god idé tidligt i forløbet at kontakte SPS-vejlederen på 

uddannelsesstedet.

Vejlederne hjælper med alt omkring studiet, herunder de 

fysiske udfordringer, mulige hjælpemidler, it-rygsæk, personlig 

hjælp/assistance m.v. F.eks. får mange ordblinde og andre, der 

har svært ved at håndtere det trykte ord, ofte mulighed for at 

få sit studiemateriale indlæst.

På denne og de næste sider har vi samlet et par historier, 

der giver gode råd om din studiestart. Er du i tvivl om noget, er 

du altid velkommen til at kontakte Spastikerforeningens psyko-

log Klaus Christensen, der har mange års erfaring med uddan-

nelse og jobforløb for unge og voksne med cerebral parese.

Red.

Studiestart

Hvad var den største barriere, da du 
startede på din uddannelse?
At folk i gymnasiet automatisk troe-
de, at jeg skulle have særbehandling, 
fordi jeg har CP. De havde travlt med 
at fortælle, at jeg skulle bruge et eks-
tra år fremfor de normerede tre. 

Hvordan klarede du den?
Jeg kæmpede og beviste, at jeg kun-
ne klare min gymnasiale uddannelse 
på lige vilkår med de andre elever i 
min klasse, som ikke havde et han-
dicap. 

Er der noge,t du ville have gjort 
anderledes?
Set i bakspejlet skulle jeg nok have 
været mere lydhør og accepteret mit 
handicap med de begrænsninger, 
det har. Jeg skulle have taget imod 
den hjælp, der er nødvendig, uden at 
tænke det som et nederlag. 

Mit bedste råd er helt klart: 
Fortæl om dit handicap, når du 
præsenterer dig for din nye klas-
se/hold. Fortæl om dit handi-
cap, hvilke konsekvenser det har 
for dig og evt. hvordan dine nye 
hold/klassekammerater kan gøre 
din hverdag lettere. På den måde 
afmystificerer du handicappet og 
viser dine nye medstuderende, at 
du gerne vil snakke om det.

Hvad var den største barriere, da 
du startede på din uddannelse? 
At jeg ikke kunne skrive i hånden.

Hvordan klarede du den?
Jeg fik en bærbar computer og en 
hjælper.

Er der noget, du ville have gjort 
anderledes?
Nej, det var en fed tid.

Hvad var den største barriere, da 
du startede på din uddannelse som 
seksualvejleder?
Jeg var nervøs for min egen viden og 
kunnen, og så var jeg bange for alt 
det, der skulle læses, da jeg ikke er 
så læsestærk.

Hvordan klarede du den?
Jeg fik et læseprogram installeret på 
pc'en, og mine medstuderende var 
gode til at hjælpe mig. Til slut lavede 
jeg filmen ”De mange veje til kærlig-
hed” i stedet for en skriftlig opgave.

Er der noget, du ville have gjort an-
derledes?
Nej, det tror jeg faktisk ikke.

JULIE MORELL

KASPER 
SKOV JENSEN

MICKEY 
NORMANN JENSEN

TOR MARTIN
MANDRUP MØLLER
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I slutningen af 9. klasse var jeg ikke i 

tvivl om, at jeg skulle direkte i gymna-

siet. Jeg ville være den bedste og vise 

alle, at jeg godt kunne – koste hvad det 

ville. Den målrettethed og stædighed har 

hjulpet mig meget. Jeg har altid været 

indstillet på at skulle arbejde lidt hårdere 

end andre for at nå mine mål. Da mine 

søskende lærte at gå, kravlede jeg blot 

hurtigere. Når jeg ikke kunne løse en op-

gave i en aflevering, gav det mig et kick 

at undersøge det, indtil jeg fandt svaret 

uden for alt i verden at spørge om hjælp. 

Min målrettethed og stædighed har 

helt sikkert fået mig igennem uddan-

nelsessystemet, men har også bremset 

mig. Jeg kunne sidde med en afleve-

ring til jeg brød sammen af træthed og 

stress, fordi jeg ikke ville acceptere, at 

jeg ikke kunne klare én af opgaverne. 

Altid blev jeg færdig med en aflevering 

i god tid, fordi jeg var så bange for ikke 

at kunne nå det. Jeg har haft svært ved 

at give ansvaret fra mig i gruppearbejde, 

fordi jeg dermed ikke kunne være sikker 

på, at resultatet blev perfekt, eller at vi 

nåede det til tiden. Det har jeg heldigvis 

lært med årene. 

Det første år på gymnasiet var virke-

lig stressende. Alt var nyt og uoversku-

eligt. Mine karakterer var noget lavere 

end, hvad jeg var vant til fra folkeskolen. 

Hver dårlig karakter slog mig helt ud. 

Jeg kan stadig huske min første bio-

logiaflevering, hvor jeg fik 02, selvom 

jeg elskede biologi. Jeg var i chok, men 

det fik mig ikke til at give op, men til at 

kæmpe – og det lykkedes. Mine karakte-

rer i biologi steg og sluttede med 10 og 

12-taller i slutningen af 3.g. 

Skab overblik 

Forskellen skyldtes mest af alt, at jeg 

blev bedre til at udnytte det gode ved 

min målrettethed og stædighed. Samti-

dig blev jeg bedre til at bede om hjælp, 

lytte til mig selv og sætte ind, inden 

stressen overtog. 

Jeg har gennem hele mit uddan-

nelsesforløb lavet skemaer og lister 

over min uge, og hvornår jeg skulle lave 

hvilken aflevering. Selvom jeg måske ikke 

fulgte planen fuldstændig, gav den mig 

overblik og troen på, at jeg nok skulle 

nå det. Og hvis det ikke hjalp, da ingen 

studerende - CP eller ej - kan nå alle 

afleveringer og lektier, besluttede jeg 

nogen gange at blive hjemme en dag, 

hvor vi ikke havde så mange timer og på 

den måde komme oven på igen. Det var 

godt givet ud. 

På videregående uddannelser er det 

muligt gennem SPS (specialpædago-

gisk støtte) at få en sekretær, som kan 

hjælpe med noteskrivning og med at 

skabe overblik, og det ved jeg, at mange 

med CP har haft stor glæde af. 

At skabe overblik, lytte til sig selv og 

ikke mindst at prioritere er hovedingre-

dienserne i at få et uddannelsesforløb til 

at fungere, uden at man mister sig selv 

på vejen. 

TEMA Studiestart TEMA

Målrettethed, stress 
og en masse stædighed
At skabe overblik, lytte til sig selv og ikke mindst prioritere er hovedingredienserne i at få 
et uddannelsesforløb til at fungere, uden at man mister sig selv på vejen.

Af Josephine Sandahl Michelsen 

Gode råd fra en der er godt igennem sit studieforløb:

Josephine Michelsen er i fuld gang med sit studieforløb på Københavns Universitet og er i 
øjeblikket i gang med at skrive speciale.
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TEMATEMA Studiestart

Bed om hjælp og accepter, 

at du har brug for den

Det har virkelig været svært for mig at 

erkende, at det måske var en for sej og 

urimelig kamp at skulle tage uden hjælp, 

selvom jeg var klar til at tage kampen op 

og gøre alt for at fuldføre uddannelsen.

Som mange andre med CP kan jeg 

have svært ved at koncentrere mig, hvis 

der er for meget støj omkring mig. Det 

gjorde derfor en enorm forskel for mig, 

at jeg allerede i starten af gymnasiet 

fik mit eget rum at sidde i ved skrift-

lige eksamener. Pludselig blev jeg ikke 

stresset under eksamenerne. Jeg gik 

fra ikke at kunne overskue opgaven til 

at kunne koncentrere mig og få samme 

karakter, som jeg fik i afleveringer, der 

var lavet hjemmefra. Som mange andre 

med funktionsnedsættelse har jeg fået 

ekstra tid til skriftlige eksamener. Som 

udgangspunkt får man uafhængig af 

faget og graden af nedsættelse 25 pro-

cent ekstra tid, og da mange skriftlige 

eksamener kan være meget tidspres-

sede, har jeg nogle gange følt, at den 

ekstra tid pludselig har givet mig en 

fordel. Hjælp kan ikke altid tilpasses 100 

procent. Derfor vil man nogle gange få 

en lille fordel eller i hvert fald føle det 

sådan. Men man skal huske på, at uden 

hjælpen ville man sakke bagud i forhold 

til de andre studerende. Der er en grund 

til, at man får hjælpen, så tag imod den 

med god samvittighed. 

Tag en pause og pust ud

Jeg ville nogle gange ønske, at jeg ikke 

havde haft så travlt. Så havde jeg sikkert 

nydt min gymnasietid mere. 10. klasse 

eller efterskole-ophold modner én – 

ikke kun fagligt, men også mentalt. Det 

havde måske givet mig mere overskud til 

sociale arrangementer, hvilket er enormt 

vigtigt. Fordi jeg var så stresset, blev det 

sociale meget svært for mig i gymnasiet. 

Jeg sagde til mig selv, at det sociale ikke 

betød noget, fordi det hele handlede 

jo bare om, at jeg skulle klare det godt 

fagligt. 

Jeg har nu lært, at det sociale er en 

meget vigtig del. Alt bliver lettere, når 

man kan dele sine frustrationer, be-

kymringer og sejre med nogen. Derfor 

prioritererede jeg det sociale højt, da 

jeg startede på universitetet. Jeg deltog 

i samtlige sociale arrangementer det 

første år og lærte en masse mennesker 

at kende. For mange, og især for én 

med CP, er det dog umuligt at deltage i 

alt det sociale samtidig med det faglige. 

Så det gælder om at finde den rigtige 

balance. Men at have en håndfuld ven-

ner eller blot en enkel allieret er guld 

værd og vigtigt at prioritere. 

Under hele ens uddannelsesforløb 

skal man tage en masse beslutnin-

ger, som bliver svære og stressende jo 

længere, man kommer. Det er i orden 

at stoppe op og puste ud. Du har ikke 

travlt. Det er ligegyldigt, hvornår du bli-

ver færdig. Det vigtigste er, at du bliver 

færdig. 

Efter gymnasiet tog jeg tre måneder 

til Berlin for at lære tysk, men mest af 

alt for at lære mig selv bedre at kende 

og stå på egne ben. Alle burde tage på 

sådan en rejse, uanset om det er en 

efterskole, højskole eller et udlandsop-

hold. 

Efter afleveringen af bachelorpro-

jektet var jeg simpelthen så træt af at 

læse. Men jeg kunne ikke overskue de 

økonomiske konsekvenser af ikke at 

være studerende mere, og jeg var bange 

for, at jeg ville have svært ved at komme 

tilbage igen. Derfor studerede jeg i 

stedet på halv tid det første halve år af 

kandidaten. Det var lidt svært at vænne 

sig til at have så meget tid. Pludselig var 

der tid til at tænke på fremtiden, hvilket 

var en smule skræmmende. Men efter 

det halve år havde jeg fornyet energi og 

lyst til at studere. Så en pause var lige 

det, jeg trængte til. 

Dispensationer er mulige, 

selv med nye reformer

Mit indtryk er, at mulighederne for hjælp 

er mange, og at det mest af alt gælder 

om at være kreativ. 

Det er vigtig at finde ud af, hvad der 

fungerer for én, hvilket også kan variere 

fra fag til fag. Selvom pensum siger, at 

Josephine er 24 år og kandidatstu-

derende i biologi på Københavns 

Universitet og bliver færdig med sit 

speciale i januar. 

Ungdomsuddannelse: Kontakt 

studievejlederen på uddannelses-

stedet.

Videregående uddannelse: Kontakt 

SPS-afdelingen på uddannelses-

stedet.

Om Josephine

man skal læse en masse sider i en tør 

bog, bliver du ikke klogere, hvis det ikke 

siver ind. Derfor skal man måske over-

veje, om tiden er brugt bedre ved at løse 

nogle konkrete opgaver eller se nogle 

forklarende videoer på YouTube. Hvis 

man har svært ved at følge med i en 

forelæsning, kan man måske få lov til at 

optage den, så man kan høre den igen 

og igen og dermed få alle ting med.

Mange af jer, som skal til at tage en 

uddannelse, er sikkert nervøse over alle 

de forskellige reformer, som er blevet 

tilført uddannelsessystemet. Som jeg har 

forstået det, er HF-enkeltfag stadig en 

mulighed med den nye gymnasiereform. 

Det er en god ide, hvis man har brug for 

at tage gymnasiet i sit eget tempo. Men 

jeg vil også mene, at de mange forskel-

lige former for hjælp kan hjælpe en del 

igennem gymnasiet på normeret tid.

Da jeg studerede på halv tid, var 

fremdriftsreformen ikke trådt i kraft 

endnu, men min fornemmelse er, at man 

kan få dispensation fra at skulle studere 

på fuld tid. Lige da fremdriftsreformen 

trådte i kraft, modtog jeg en mail fra 

SPS, der uopfordret skrev, at jeg blot 

skulle sige til, hvis jeg havde brug for en 

dispensation. 

Så der er håb derude, og jeg tror 

på, at alle med CP kan få en eller anden 

form for uddannelse, og at muligheder-

ne er større, end man måske går og tror. 
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TEMATEMA Studiestart

Det kan ikke siges for mange gange. 

Når børn, unge og voksne med cerebral 

parese (CP) har et handicap, så handler 

det om, at de skal klare sig i en ver-

den gearet til mennesker med typiske 

biologiske og kropslige forudsætninger. I 

tempo, krav, forventninger. 

På grund af denne grundlæggende 

uoverensstemmelse er det for børn med 

CP ofte en udfordring at gå i skole og 

deltage i sociale fællesskaber på samme 

præmisser som alle andre. Ikke nødven-

digvis hele tiden, men for eksempel sidst 

på skoledagen, i grupper med mange 

børn eller i anderledes sammenhænge, 

hvor reglerne er nye. 

De unge skal selv til at overtage de 

ekstra opgaver, som deres forældre tidli-

gere har taget sig af.

Forældre til børn med handicap – om 

det er CP eller et andet handicap – har 

et ekstra sæt af opgaver i forhold til 

forældre til børn uden handicap. De har 

skullet søge støtte, nogen gange på 

andre skoler end den lokale, bare for at 

nævne et par ting.

Som med alle andre børn er der 

sejre, når noget lykkedes, og jeg har 

talt med mange familier, som netop har 

berettet om, hvordan de har kæmpet 

rigtig hårdt for deres barn; for at finde 

den rigtige skole, finde den rigtige støtte 

og kunne berette om frustrationer, men 

også utrolig glæde. 

Hvorfor skriver jeg nu om det i en 

artikel om unge med CP og studiestart – 

om det så er på en ungdomsuddannelse 

eller videregående uddannelse? 

Ved overgangen til såvel ungdomsud-

dannelse som videregående uddannelse 

Sørg for at få den nødvendige 
støtte fra starten

Af Louise Bøttcher, lektor og phd.

Ofte er der uoverensstemmelse mellem den unge med cerebral parese og omgivelserne. 
Det kan give store udfordringer i overgangen til ungdoms- og videregående uddannelser.

kan der igen være be-

hov for tilpasninger: 

Måske en mentor. Til-

pasning af hvor mange 

fag, der skal følges pr. 

år. Det kan være der 

skal organiseres hjæl-

pemidler og undersø-

ges adgangsforhold. 

Men i trit med at bar-

net først bliver ung og 

siden voksen, bliver det 

samtidig en fælles ud-

fordring for både den 

unge og forældrene at 

opgaven med at orga-

nisere sit liv i stigende 

grad bliver den unges 

eget ansvar. Det er en 

central del af det at bli-

ve voksen – for alle unge. Men unge med 

CP har en ekstra opgave set i forhold til 

unge uden handicap, idet de skal overtage 

de ekstra opgaver med at finde og skabe 

tilpassede løsninger. Desuden kan unge 

med CP have kognitive vanskeligheder, 

f.eks. med organisering og planlægning, 

som kan gøre det ekstra svært for dem. 

Så det fælles fokus for unge og 

forælder bliver at finde de konkrete 

opgaver, som den unge i første om-

gang kan overtage og langsomt lægge 

flere på. F.eks. også ud fra hvad der er 

vigtigst for den unge selv at kunne klare 

på egen hånd.

Kravene er blevet skærpet

På uddannelsesinstitutionerne er kra-

vene til studieeffektivitet i de seneste 

år blevet væsentligt skrappere. De unge 

skal klare sig hurtigere igennem ud-

dannelsesforløbet, samtidig med at 

undervisningen presses til at blive mere 

effektiv. 

Unge med handicap får i mindre grad 

end unge uden handicap en kompe-

tencegivende uddannelse, og tidens 

skærpede krav kan gøre det sværere, 

fordi det forstærker uoverensstemmel-

sen mellem den unge og betingelserne 

på uddannelsesstedet. 

På den anden side er der mulighe-

der for at få støtte – både økonomisk, 

praktisk og med hensyn til hjælpemidler 

– og der er al mulig grund til at søge det 

helt fra starten. Derved får den unge 

studerende med handicap mulighed for 

at koncentrere sig om det samme som 

sine medstuderende: Læringsindholdet - 

matematikken - opgaven.

Samfundskravene er skærpet, men støtten er der stadig, og 
den skal man huske at bruge lige fra starten, understreger 
Louise Bøttcher.
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I samarbejde med Arvid Nilssons Fond uddeler Spastikerfor-

eningen i efteråret i alt 200 legatportioner á 10.000 kr.

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan denne gang søges støtte til følgende tre formål:

1.  Uddannelse, studie- og lejrskoleophold 

2.  Ferieophold, hvortil der kræves betalt hjælper (e) – beboere 

 på botilbud vil blive prioriteret

3.  Behandling og træning – herunder neuropsykologisk 

 udredning

Alle tre formål vægtes lige.

Hvem kan søge?

Legaterne kan søges af alle, som har cerebral parese (spasti-

kere) eller af forældre/værge på vegne af børn (under 18 år) 

med cerebral parese.

Personer, der tidligere har fået tildelt et legat fra Spastiker-

foreningens egne fonde og/eller Arvid Nilssons Fond kan søge 

igen til denne uddeling, hvis de opfylder ansøgningskriterierne. 

Hvis vi modtager flere end 200 ansøgninger, der opfyl-

der formålet, vil vi dog prioritere ansøgere, som ikke har 

modtaget legat fra Arvid Nilssons Fond i 2015.

Legatet uddeles i portioner af 10.000 kroner, og der kan 

kun indsendes én ansøgning.

Hvordan søger man?

Der skal ansøges på et særligt ansøgningsskema, som du 

finder på næste side. Du kan også vælge at printe det ud fra 

Spastikerforeningens hjemmeside: 

www.spastikerforeningen.dk/legater
Skemaet skal udfyldes med alle de oplysninger, der bedes om. 

Giv desuden en kortfattet, konkret beskrivelse af, 

hvad der søges til, hvor det skal praktiseres og hvordan 

det kan gavne dig.

Spastikerforeningen uddeler 
legatportioner for 2 mio. kr.

Underskriften er vigtig

Det er meget vigtigt, at skemaet underskrives af ansøgeren 

eller af en forældre/værge til den person, der søges på vegne 

af. Underskriften er vigtig, fordi du med din underskrift skriver 

under på:

• at du/barnet har cerebral parese (CP)

• at vi må udlevere dit navn, adresse, cpr-nummer og 

 kontonummer til fonden, som bevilger og udbetaler legatet

Er disse ting ikke opfyldt, vil ansøgningen ikke blive be-

handlet.

Det udfyldte legatskema med underskrift kan scannes og 

mailes til bc@spastik.dk eller sendes til:

Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup – og 

skal være Spastikerforeningen i hænde senest den 1. oktober 

2016. 

Send kun ansøgningen én gang – enten pr. post eller 

elektronisk. Du får en bekræftelse på, at vi har modtaget 

din ansøgning. Kontakt os, hvis du ikke modtager denne 

bekræftelse. Der kan forventes svar på om ansøgningen er 

imødekommet eller ej inden udgangen af 2016.

Hvis du har spørgsmål, så send en mail til bc@spastik.dk 

eller ring til 38 88 45 75 og spørg efter Birgit Cornett.

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  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  LEGATER  
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Ansøgningsskema til fonden
Søger du for en anden som forældre eller værge, skal du skrive oplysningerne om ansøgeren med CP,  men du skal selv skrive under nederst 
i skemaet.

Landsforeningen for cerebral parese

Ansøgers navn

Adresse

Postnr. og by        CPR-nummer

Telefon      Mobil

Email

Bank     Reg.nr.   Kontonummer

Jeg erklærer ved min underskrift, at oplysningerne i ansøgningen er korrekte, og at de må videregives til Arvid Nilssons 
Fond. Jeg bekræfter, at ansøger har cerebral parese.

UnderskriftDato

Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2016 – der kan forventes svar på ansøgningen inden udgangen af 2016.
Vi sender i første omgang en bekræftelse, når vi har modtaget din ansøgning. Kontakt os, hvis du ikke modtager den.

Ansøgningsskemaet kan scannes (husk underskrift) og sendes via mail til: bc@spastik.dk 
eller sendes med post til: Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup - send kun ansøgningen én gang!

Protektor: Hendes kongelige Højhed prinsesse BENEDIKTE

Begrundelse for ansøgningen: 
Sæt kryds ud for den kategori, du søger til, og skriv en kortfattet, konkret beskrivelse af, hvad der søges til: 

 1.  Uddannelse, studie- og lejrskoleophold.
 2.  Ferieophold for personer med CP, som har behov for ledsagelse for at kunne holde ferie. 
 3.  Behandling og træning – herunder neuropsykologisk udredning.

Send IKKE bilag med ansøgningen

!
!

Spastikerforeningen



Storskovvej 17 • 5690 Tommerup • Kontoret: 64 76 18 30
Vagttelefon: 42 13 15 81 • info@storskoven.com • www.storskoven.com

Vi tilbyder udviklingsmulighed for unge, der er kommet skævt ind på ungdomslivet

Griseforminding Vest

Griseformidling Vest ApS
Kærmarksvej 44 • 6780 Skærbæk 

Tlf.: 74 75 70 90
www.grisvest.dk

Overvænget 9 • 8920 Randers
Tlf. 86 43 41 00

www.vinderslev.dk
Åben døgnet rundt
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’Få mere overskud 
i hverdagen’

Hvordan kan man igangsætte aktiviteter, der er godt for krop 

og sjæl? Hvordan får vi hverdagen til at hænge bedre sammen? 

Hvordan løser vi som forældre udfordringerne? Hvordan undgår 

vi stress?

Det er nogle af emnerne, som vi kommer til at beskæftige 

os med på årets familiedag, der afholdes lørdag den 29. okto-

ber kl. 10-14.30 i Elsass Fondens flotte omgivelser i Charlot-

tenlund. Målet med dagen er, at alle får en god oplevelse og 

viden med hjem. 

I år er hele familien samlet om formiddagen, hvor Mie Maar 

Andersen inviterer os med til sjove og udfordrende aktivite-

ter. Sammen med Camilla Voigt står Mie Maar Andersen bag 

udviklingen af de mange camps, som Elsass Fonden i de senere 

år har gennemført med stor succes. Formiddagens aktiviteter 

sætter fokus på krop og bevægelse, og hvordan vi kan bruge 

legen til at styrke muskler, balance og ikke 

mindst selvtilliden - uanset funktionsniveau 

og alder.

Efter et par sjove timer sammen spiser vi 

frokost. Herefter vil de voksne høre mere om, 

hvordan man ud fra en psykologisk vinkel får 

mere overskud i hverdagen, der ofte er meget 

presset for forældre til børn med handicap. 

Det er psykolog Sofie Ejlersen, tilknyttet El-

sass Fondens Moves-afdeling, der holder op-

læg og giver gode råd til, hvordan man som 

forældre løser de mange udfordringer. Under 

oplægget vil der også blive god tid til dialog 

og erfaringsudveksling med familierne. 

Imens vil børnene efter frokost blive 

underholdt i orangeriet med leg og spil af 

en række rutinerede børneværter. Børnene 

tilbydes ikke pasning, idet det forventes, at 

de kan tage vare på sig selv, f.eks. ved toi-

letbesøg. Kan de ikke det, må familien også 

tilmelde sin egen børnepasser (en god ven, 

en bedstemor eller bedstefar), der kan være 

barnet behjælpelig i sådanne situationer el-

ler ved andre særlige behov. 

Tilmelding

Send en mail til Spastikerforeningen på 

bc@spastik.dk – skriv ’familiedag’ i em-

Det er temaet for årets familiedag, der arrangeres i samarbejde mellem Spastikerforeningen 

og Elsass Fonden. Dagens program byder på aktiviteter, leg, viden og dialog.

nefeltet. Tilmeldingsfristen er den 16. september 2016. Ved 

tilmelding oplys: Navn - adresse - telefonnummer - mailadresse 

- navn og alder på børn/unge deltagere - hvem af børnene der 

har CP - om barnet evt. er kørestolsbruger - og om barnet har 

sin egen børnepasser med. 

Deltagelsen koster 100 kr. pr. voksen og 50 kr. pr. barn op 

til 18 år. Prisen inkluderer: frokost og forfriskninger, kaffe og 

kage samt deltagelse i dagens program.

Der er begrænset deltagerantal (ca. 20 familier). Har vi ved 

tilmeldingsfristens udløb modtaget flere tilmeldinger, end der 

er plads til, trækkes der lod. Alle får besked, om de har fået 

plads på familiedagen. Betalingen opkræves med bekræftelsen.

Tilmelding og betaling sker til Spastikerforeningen, mens 

selve arrangementet foregår hos Elsass Fonden, Holmegårdsvej 

28, 2920 Charlottenlund. 

Af Frands Havaleschka

Familiedagens program:
09.30-10.00:  Ankomst og registrering

10.00-10.20:  Velkomst, program og mål med familiedagen

10.30-12.00:  Mie Maar Andersen, aktiviteter for hele familien

12.00-13.00:  Frokost baseret på ’Food for Brains’

13.00-14.25:  Sofie Ejlersen, hvordan løser vi udfordringen?

14.25-14.30:  Afslutning 
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NYT OM KURSER

Ferien er slut 
- nu starter anden halvdel af 
foreningens kursussæson

Af Trine Kamp Larsen, kursuskonsulent i Spastikerforeningen

Har du et barn med cerebral parese, og er du også usikker på, 

hvordan du skal håndtere barnets spirende seksualitet? Så kom 

på kursus med Spastikerforeningen og bliv klædt på til opga-

ven. Vi har engageret den dygtige seksualvejleder, Jeanette 

Grubb Bramming, der har mange års erfaring med at arbejde 

med problematikken, og hun glæder sig til at introducere delta-

gerne til nogle af de store udfordringer: 

Hvordan taler man med barnet om dets seksuelle udvikling? 

Hvordan støtter man bedst barnet i udviklingen, og de følelser 

der følger med? 

Kursisterne går hjem fra dagen med konkrete redskaber til 

at løse opgaven og får en større forståelse for barnets seksu-

elle udvikling. I løbet af dagen vil der være gode muligheder for 

at stille spørgsmål og udveksle erfaringer.

Tvillinger – og mer’ til!

Det er en stor glæde, men ofte også en stor overraskelse at få 

tvillinger eller trillinger - ikke mindst, hvis det ene barn viser sig 

at have et alvorligt handicap. Det ved Sinne Colding Thaysen alt 

om, for hun fik trillinger, hvoraf det ene barn viste sig at have CP. 

Sinne øser ud af sine erfaringer på kursusdagen, hvor hun 

sammen med psykolog og familierådgiver Leif Nord og spe-

cialpædagogisk konsulent Malene Gerd Pedersen holder oplæg 

om livet i en familie med flerlinger. I løbet af kursusdagen får vi 

blandt andet besvaret følgende spørgsmål: Hvordan forholder 

man sig til børnenes forskellige muligheder og udviklingstrin? 

Hvordan accepterer man, at det ene barn har andre vilkår end 

det andet? Hvordan bakker man op om deres forskelligheder 

og sikrer et godt søskendeforhold?

Kurset er rettet mod forældre til flerlinger fra 6-årsalderen. 

Seneste nyt fra hjernen

Hvad er hjernen for en størrelse, og hvordan afviger en hjerne 

med cerebral parese sig fra en såkaldt normal hjerne? 

Det er nogle af de spørgsmål, som hjerneforsker Troels W. 

Kjær arbejder med til hverdag som overlæge på neurofysiolo-

gisk afdeling på Roskilde Sygehus. På dette fyraftensmøde har 

vi fokus på, hvad hjernen er for en størrelse, hvad den kan, 

hvordan den er sat sammen, og hvordan den fungerer med el-

ler uden hjerneskaden cerebral parese. 

Vi kigger også på, hvad plasticitet betyder for vores hjerne-

skade, og hvordan vi kan træne hjernen, så vi forbedrer vores 

koncentration og indlæringsevne og bliver bedre til at holde 

fokus. Fyraftensmødet er for alle med interesse i hjerneskaden 

cerebral parese.

Mit barn har CP – hvad nu ?

Hvad pokker stiller man op, når ens barn har fået diagnosen 

cerebral parese? Mange går i chok og ved ikke, hvad de skal 

stille op med den nye situation. 

Dette weekendkursus er rettet mod forældre med et CP-

barn op til skolealderen, der har behov for viden om den nye 

situation, og som har behov for at skabe et netværk blandt 

andre i samme situation. I løbet af weekenden kommer vi ind 

på områder som: Familierelationer, coping og sorgprocesser 

(psykolog Leif Nord og informatør Christa Nielsen). Sådan tack-

lede vi det (mor til et CP-barn, Anne Petersen) samt støttemu-

ligheder inden for serviceloven (socialrådgiver Jens Tamborg). 

Deltagerne går hjem fra kurset med en masse konkret viden 

om diagnosen, om familielivet med CP, redskaber til at hånd-

tere situationen samt en grundig viden om, hvilke støttemu-

ligheder man har inden for servicelovens rammer. Tidligere 

kursusdeltagere på disse kurser har haft stor glæde af at stifte 

netværk blandt andre i samme situation, og mange holder 

stadig kontakt gennem fysiske aftaler og på Facebook. Der er 

børnepasning under oplæggene.

Sommerferien er slut, men det sjove starter først nu. Spastikerforeningen har 

nemlig en række gode kursustilbud til dig i løbet af de næste måneder.

2016
KURSUSKATALOGKURSUSKATALOG
SPASTIKERFORENINGEN
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NYT OM KURSER

Børn og seksualitet
Tid og sted: Afholdes 10. september (bemærk 
den nye dato!) kl. 10-15 hos Spastikerforeningen, 
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup. 
Tilmelding og betaling: Senest 1. september 
gennem Spastikerforeningen.dk/kurser
Pris: Det koster 150/300 kr. (medlem/ikke-med-
lem) at deltage.

Seneste nyt fra hjernen
Tid og sted: Afholdes 15. september kl. 17-19.30 
hos Spastikerforeningen, Blekinge Boulevard 2, 
2630 Taastrup. 
Tilmelding og betaling: Senest 30. august gen-
nem Spastikerforeningen.dk/kurser
Pris: Det koster 75 kr. at deltage

Tvillinger – og mer’ til
Tid og sted: Afholdes 8. oktober kl. 10-16 på 
Brogården, Abelonelundvej 40, Strib, 
5500 Middelfart. 
Tilmelding og betaling: Senest 26. september 
gennem Spastikerforeningen.dk/kurser
Pris: Det koster 150/300 kr. (medlem/ikke-med-
lem) at deltage.

Mit barn har CP – hvad nu?
Tid og sted: Afholdes 19.-20. november på Brogår-
den, Abelonelundvej 40, Strib, 5500 Middelfart.
Tilmelding og betaling: 
Gennem Spastikerforeningen.dk/kurser - senest 
20. oktober.
Pris: Det koster 2.000 kr. at deltage for personer 
over to år, og 1.000 kr. for deltagere under to år. 
Bemærk at det er muligt at søge støtte til vores 
kurser gennem din kommune.

Neurocenter 
Østerskoven

Neurocenter Østerskoven er et højt specialiseret rehabiliteringstilbud 
på døgnbasis for dig med erhvervet eller medfødt hjerneskade. Du 
kan tage din STU (den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse) på 
Østerskoven.

Du vil opleve samvær med andre unge - og en vi�e af læringsaktivi-
teter både i grupper med andre unge og alene. I fællesskab med din 
UU-vejleder laver vi en plan for din uddannelse med sigte på at du 
e�er et forløb har fået

Uddannelsen varer tre år og undervejs, skal du deltage i �ere fag. 
Du får arbejdet med dine egne faglige interesser og dine personlige 
færdigheder. Alt sammen med udgangspunkt i den praktiske 
hverdag.

Vi har forskellige kreative aktiviteter udover det faglige og personlige 
indhold. Det kan være musik, udendørsaktiviteter og idræt.

Du kan læse mere på www.oesterskoven.dk
og du er meget velkommen til at komme
på besøg og se og høre mere om stedet.

Vi glæder og til at se dig.

Neurocenter Østerskoven
Amerikavej 46
9500 Hobro
Tlf.: 97 64 51 00 
Mail: oesterskoven@rn.dk

Specialskolen Bramsnæsvig er en innovativ, helhedsorient-
eret privat specialskole, samt døgn- og aflastningstilbud 
med fokus på udvikling og trivsel for børn og unge med 
særlige behov. Skolen er beliggende i skønne naturomgiv-
elser ned til Isefjorden.

Vi har vores udgangspunkt i neurologien, med viden om 
hjernens funktion og dysfunktion, understøttet af nyere 
teorier og forskning inden for neuropædagogik og 
neuropsykologi.

Vi vægter kost, fysisk aktivitet og sanseintegration meget 
højt, da vi mener, at de tre dele danner grundlag for 
indlæring og neurologisk udvikling.

Specialskolen Bramsnæsvig &
Døgn- og Aflastningstilbud ApS

Bramsnæsvigvej 2, Ejby
4070 Kirke Hyllinge

info@bramsnaesvig.dk
Telefon: 46 43 86 76

www.bramsnaesvig.dk

Specialskolen Bramsnæsvig
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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 kr. 53,-

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

Husk vi har fest til fast pris. 3 rettes menu ad libitum øl, vand og
vin, under hele middagen, kun kr. 389,- kan desuden kombineres med 
natmad til kr. 425,- begge dele er inkl. leje af lokaler, blomster og 
betjening.

Vi har 2 tilbudsmenuer som køre resten af året til kun kr.109,- 

ved bestilling af min. 10 kuverter 

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

(Altid friske fisk, som pandesteges.)

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

Ålborgvej 247 • 9300 Sæby •  Tlf.: +45 98 46 80 44
syvstenkro1@gmail.com • www.syvstenkro.dk
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Kan De li’ østers? Tja – bare du kan lide vin – eller i hvert 

fald er interesseret i at se, hvordan den bliver produceret. Vi 

besøger Dyrehøj Vingaard og deres vinmarker i Kalundborg 

og ser nærmere på produktionen. Vi starter med lidt kaffe og 

kage, drager ud i markerne og slutter af med en vinsmagning. 

Alle kan som udgangspunkt være med, men vinmarkerne er 

stejle, og det kan være en udfordring at komme rundt, hvis 

man er meget dårligt gående. Turen bliver dog tilrettelagt, så vi 

tilgodeser flest muligt. Vi besøger vingården 14. september kl. 

16.30, og adressen er Dyrehøj Vingaard, Røsnæsvej 254, 4400 

Kalundborg. Vi slutter ca. kl. 19. Du kan læse mere om vingår-

den på dyrehoj-vingaard.dk

Det sidste arrangement i 2016 bliver middag og tidlig 

julefrokost på Karens Minde Kulturhus i Københavns Sydhavn. 

Vi var der sidste år, og hvorfor ændre noget der fungerede så 

godt? Vi mødes kl. 16, og der vil være et oplæg før middagen, 

så der er lagt op til nogle hyggelige timer.

Det er den 23. november kl. 16 på Karens Minde Kulturhus, 

Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Sæsonafslutningen for københavnernetværket bliver lidt 

utraditionelt i januar, hvor vi har hyret altid friske og energiske 

Lone Illum, der skal hjælpe os med at få pulsen op og smilet 

frem på læberne, når vi giver den gas til zumba. Alle kan være 

med, og det er altid en overraskelse at opdage muskler, man 

ikke anede eksisterede! Vi slutter den hårde, men sjove time af 

med en sandwich og godt selskab. Zumba-arrangementet fore-

går den 18. januar 2017 kl. 17-19 i vores eget hus i Taastrup. 

Du kan læse mere på zumillumba.dk

Pris og tilmelding

Det koster 250 kr. at deltage i alle tre arrangementer. Det er 

ikke muligt kun at betale for det ene, så du må hellere komme 

hver gang, hvis du vil have fuld valuta for pengene. Alle er 

velkomne, så længe du er voksen, har cerebral parese og har 

lyst til at møde andre omkring en række sjove sociale arran-

gementer. Du skal selvfølgelig ikke betale for din hjælper, men 

hjælperen skal tilmeldes af hensyn til forplejning. Det er Bente 

Maimann og Peder Stausholm, der står som ledere af net-

værket, men al tilmelding og betaling foregår hos Trine Kamp 

Larsen på tkl@spastik.dk - send en mail, så får du mere info.

NETVÆRK FOR VOKSNE MED CP
Spastikerforeningens netværk for voksne med CP i københavnsområdet fortsætter med nye aktivi-
teter. Vi har fået to nye tovholdere, Bente Maimann og Peder Stausholm, der har overtaget efter 
Lene Brandt-Erichsen. Tak til Lene for den store indsats og velkommen til Bente og Peder.

Netværket i Jylland lever endnu

Vi arbejder også på at få netværket i Jylland op at flyve. Husk 

at du stadig kan melde dig til et oplæg af Spastikerforeningens 

psykolog Klaus Christensen, der fortæller om de udfordringer, 

en hjerneskade giver i en almindelig hverdag – og samtidig tips 

til, hvordan man kan kompensere for udfordringerne. Det sker 

torsdag den 27. oktober kl. 17-20 hos Handik@ på Engtoften 

7, Viby J.

Vi afslutter sæsonen med en tur på kunstmuseet ARoS i 

Aarhus onsdag den 16. november kl. 17-20, hvor vi kigger på 

kunst og får nogle gode timer sammen i de inspirerende om-

givelser. Vil du vide mere om udstillinger eller om kunstmuseet 

ARoS? Så læs mere på aros.dk 

I Aarhus glæder netværksleder John Busk Sørensen sig til at 

byde alle velkommen. Det er John, der står for arrangementer-

ne, men tilmelding og betaling foregår som altid gennem Trine 

Kamp Larsen på tkl@spastik.dk

Præcis som på Sjælland koster det 250 kr. at deltage for de 

to arrangementer, og det er ikke muligt at tilmelde sig enkelt-

vis. Din hjælper er velkommen og skal selvfølgelig ikke betale, 

men skal tilmeldes af hensyn til billetter og forplejning.

Peder Stausholm og Bente Maimann 
er de nye ledere af voksennetværket 
i Øst-Danmark.

Af Trine Kamp Larsen
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Der er ingen 
retssikkerhed 
i det sociale system

For mennesker med handicap eller 

sygdom er retssikkerheden i mødet med 

den offentlige forvaltning under stort 

pres – eller mere direkte: Der er ingen 

retssikkerhed. Den vurdering fremgår 

af en rapport fra Advokatrådet og af 

undersøgelser fra både Danske Handi-

caporganisationer (DH), Det Centrale 

Handicapråd, Sjældne Diagnoser og 

Landsforeningen Autisme (alle fra 2015 

bortset fra undersøgelsen fra Danske 

Handicaporganisationer, der er fra 

2014). Tendensen er især eskaleret efter 

kommunalreformen i 2007 parallelt med 

en række meget hårde arbejdsmarkeds- 

og socialreformer og store kommunale 

besparelser. En af reformerne ændrede 

fra juli 2013 klagesystemet væsent-

ligt, så Ankestyrelsen nu er den eneste 

klageinstans og oven i købet synes 

politiseret.

Retssikkerhed er et objektivt mål for, 

at mødet med en offentlig myndighed 

går ret for sig. Det er ikke det samme 

som retfærdighed, som er den mere 

subjektive vurdering af, om noget går ret 

for sig. Advokat Sanne Møller har givet 

følgende definition af begrebet i min 

bog ’Et liv i andres hænder’: ”Retssikker-

hed er, forenklet set, når der er sam-

menhæng mellem den ret og pligt, som 

borgeren kan læse i loven, og den ret og 

pligt, som borgeren rent faktisk oplever 

udøvet af de offentlige myndigheder.” 

Man skelner mellem materiel retssik-

kerhed, som handler om indholdet i en 

afgørelse, og processuel retssikkerhed, 

som handler om spillereglerne for, hvor-

dan afgørelsen skal træffes.

Retssikkerheden er i disse år under pres i mødet med den offentlige forvaltning. 

Det har både Advokatrådet og flere handicaporganisationer fastslået.

Advokatrådets konklusioner

Advokatrådet identificerer i deres rap-

port tre områder i den offentlige forvalt-

ning, som rejser retssikkerhedsmæssige 

problemstillinger:

Den offentlige forvaltning går ofte 

lige til lovens grænser eller lidt uden for 

dem. De skriver herom, at det er 

”… retssikkerhedsmæssigt betænke-

ligt, at forvaltningen har mulighed for 

en grænsesøgende afgørelsespolitik 

med henblik på at reducere driftsom-

kostninger uden nogen konsekvenser 

for forvaltningen. Forvaltningen bør 

ikke kunne indrette sin praksis efter, 

at det ikke har nogen form for nega-

tive virkninger, når den giver afslag på, 

reducerer kvaliteten af eller ophæver en 

løbende ydelse …” 

Den grænsesøgende afgørelsespolitik 

har meget store negative konsekvenser 

for de borgere, som lider økonomiske 

tab eller manglende kompensation for 

konkrete funktionsnedsættelser. Og selv-

om en forvaltning opfører sig lovstridigt, 

og borgeren får ret i sin klagesag hos 

ankeinstansen, så kan borgeren sjældent 

få erstatning for en ikke-økonomisk 

skade. 

Forvaltningen iagttager ikke konse-

kvent vejledningspligten, og retten til at 

have en bisidder eller rådgiver med til 

mødet bliver ofte draget i tvivl hos sags-

behandlere. Mange borgere kender slet 

ikke til denne ret, og den manglende 

sagkyndige rådgivning og bistand udgør 

et stort problem for disse borgere.

Siden 1. november 2014 har borge-

res møder med den offentlige forvalt-

ning som udgangspunkt skullet foregå 

via digital kommunikation. Nogle bor-

gere er endnu ikke klar til at få digitali-

seret deres kommunikation – og nogle 

bliver det måske aldrig. Desuden er der 

i selve digitaliseringen en række retsligt 

problematiske forhold.

Udvalgte konklusioner 

fra handicaporganisationerne

DHs undersøgelse viser, at mange af de-

res medlemmer er presset på retssikker-

heden på en lang række områder såsom 

lange sagsbehandlingstider, manglende 

oplysning af sager, manglende individuel 

vurdering af behov eller speciallægeer-

klæringer, som ikke bliver taget tilstræk-

keligt alvorligt. Den viser også, at der 

er borgere, der har modtaget trusler i 

forbindelse med sagsbehandlingen. Og 

så peger den på, at nogle kommuner 

træffer afgørelser, som de ved, at de 

ville tabe, hvis sagerne blev påklaget til 

Ankestyrelsen.

Det Centrale Handicapråds undersø-

gelse dokumenterer, hvorledes kontakten 

mellem borgere med handicap og den 

kommunale forvaltning opfattes af hen-

holdsvis borgerne, borgernes pårørende, 

sagsbehandlere og ledere. En af hoved-

konklusionerne er, at der er store gaps 

(forskelle) mellem, hvordan disse grupper 

hver især opfatter kontakten. Borgerne 

og deres pårørende vurderer generelt 

kontakten og sagsbehandlingen lavt på 

alle parametre; mange af dem føler sig 

ikke hørt i kontakten med kommunerne 

og oplever ikke, at de har indflydelse på 

deres situation. Sagsbehandlerne og le-

derne vurderer derimod generelt kontak-

ten og sagsbehandlingen meget højere.

Af Lisbeth Riisager Henriksen
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Sjældne Diagnosers undersøgelse 

stiller skarpt på borgere med sjældne 

sygdomme og handicap og deres op-

levelser i krydsfeltet mellem sundheds-

væsenet og det sociale system. Disse 

borgeres sygdomme/handicap er ofte 

kendetegnet ved at være komplekse og 

alvorlige med behov for indsatser på 

tværs af sektorer og med kontakt med 

mange forskellige fagpersoner. Undersø-

gelsen viser, at mange af disse borgere 

oplever sig mistroet af ansatte i sund-

hedsvæsenet og i det sociale system; 

måske som konsekvens af, at deres 

sygdomme ikke er så kendte. Derudover 

oplever mange af dem sig dårligt infor-

meret om deres sygdomme og sociale 

rettigheder. De må selv bruge ganske 

megen tid på at opsøge information, 

formidle den til forskellige fagfolk, søge 

om ydelser, koordinere indsatser og 

passe behandling. 

I Landsforeningen Autisme har man 

foretaget en spørgeskemaundersøgelse 

hos medlemmerne om forældrenes op-

levelse af den professionelle hjælp hos 

kommunerne. Resultatet er bekymrende: 

mange oplever sig ikke hørt, når de 

beder om hjælp, men har gennemgået 

belastende forløb gennem flere år, hvor 

de blev nægtet forståelse og hjælp. En 

del af de personer, som har deltaget i 

undersøgelsen, har selv fået forringet 

funktionsevne efter års kamp med kom-

munen, selvom udgangspunktet var et 

barn og ikke en voksen med en diagno-

se. Blandt følgerne er eksempelvis stress 

og depression. Og således slutter den 

sig til rækken af undersøgelser, der do-

kumenterer, at vi har et socialt system, 

der gør nogle borgere mere syge, end 

de allerede er i forvejen!

Anbefalinger til bedring 

af retssikkerheden

Advokatrådet er kommet med en række 

anbefalinger til, hvad man kan gøre for 

at rette op på retssikkerheden. De peger 

blandt andet på følgende:

- At man i højere grad benytter sig af 

retsmidlet ’opsættende virkning’ – det 

vil sige, at en afgørelse først får virkning, 

når den er endelig stadfæstet. 

- At der bliver skabt en lovhjemmel 

for godtgørelse af ikke-økonomisk tab 

ved ulovlige afgørelser, som indebærer, 

at kommunen skal overføre den fulde 

besparelse til borgeren. Dette kræver 

samtidig indførelse af sanktioner over 

for kommuner, der ikke efterlever lovgiv-

ningen.

- At man opretter et uafhængigt og 

permanent råd på det sociale område, 

som skal kunne kontrollere kommu-

nerne.

- At der i Forvaltningsloven indføres 

en pligt for forvaltningen til at vejlede 

borgere om retten til bisiddere. 

- At borgere i særligt indgribende 

eller komplicerede forvaltningssager 

direkte kan få beskikket en advokat og 

få dækket rimelige sagsomkostninger i 

den forbindelse. 

- At digitaliseringen ikke gennemfø-

res hurtigere, end at man samtidig kan 

udvikle it-systemer, der respekterer rets-

sikkerhedsgarantierne.

Manglende indgriben fra regeringen

Selvom borgernes pressede retssikker-

hed i kommunerne er et alment kendt 

problem, der er blevet påtalt adskillige 

gange over for forskellige social- og be-

skæftigelsesministre, har man ikke villet 

gribe ind. Adskillige social- og beskæfti-

gelsesministre har således igen og igen 

henvist til ”det kommunale selvstyre” og 

udtalt, at de har haft tillid til, at kommu-

nerne gør deres bedste. 

En enkelt undtagelse er, at det er 

lykkedes Dansk Folkepartis handicapord-

fører Karina Adsbøl at opnå opbakning 

hos alle Folketingets partier inklusive 

socialminister Karen Ellemann (V) til 

et meget afgrænset beslutningsforslag 

om opsættende virkning i klagesager 

under Serviceloven. Det skal regeringen 

fremsætte lovforslag om i folketingsåret 

2016-17. 

Der venter således stadig handicap-

organisationerne med flere et fortsat 

stort arbejde med at påvirke regeringen 

og folketingsflertallet til at tage ansvar 

for at sikre borgernes ret.

LISBET RIISAGER HENRIKSEN
- er cand.mag., forfatter og redak-

tør af to bogantologier, senest ”Et 

liv i andres hænder” (Unitas Forlag, 

2014). Hun er også topblogger på 

Avisen.dk - og er en af oplægs-

holderne på Spastikerforeningens 

landsmøde til september på Egmont 

Højskolen. 
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Flere med CP er nu klar til job

ler, at 8 ud af de 10 nu har fået bevilget 

kompenserende hjælpemidler.

Klaus Christensen glæder sig i øvrigt 

over, at interessen har været stor fra 

medarbejdernes side i alle fire kom-

muners jobcentre. At indsatsen er taget 

meget seriøst illustreres fint ved, at 

jobcentrene har bevilget neuropsykolo-

gisk udredning til 9 af projektdeltagerne 

med cerebral parese.

- De har alle givet udtryk for stor 

glæde over at kunne hjælpe borgerne vi-

dere med relevant kompensation, og det 

har været dejligt at opleve, slutter Klaus 

Christensen, der afslutter forløbene til 

efteråret. 

I alt 212 borgere har gennemført et 

mestringsforløb eller er godt i gang med 

det. Projektet er et samarbejde mellem 

ni forskellige handicaporganisationer, 

deriblandt Spastikerforeningen, og de 

fire kommuner, Frederiksberg, Odsher-

red, Aalborg og Esbjerg.

I Spastikerforeningen er det forenin-

gens psykolog, Klaus Christensen, der 

har arbejdet med projektet, og han har 

nu med succes gennemført 10 interes-

sante forløb med personer fra forenin-

gens målgruppe. De 10 personer med 

cerebral parese fordeler sig med tre fra 

Aalborg og Frederiksberg kommuner 

samt to fra både Esbjerg og Odsherred. 

Seks af deltagerne er under 30 år, og 

den ældste er 51 år. De 10 personer har 

repræsenteret vidt forskellige problem-

stillinger.

Status på arbejdet

Som status på arbejdet oplyser Klaus 

Christensen, at en person er fastholdt i 

ordinær beskæftigelse, en er kommet i 

arbejde pr. 1. september under Isbry-

derordningen, en har gennemført sin 

praktik som journalistelev, en er blevet 

visiteret til fleksjob og er nu i arbejde,

en, der før var arbejdsløs fleksjobber, er 

nu kommet i arbejde som fleksjobber, 

mens to fortsat er under uddannelse.

Af de sidste tre har den ene opgivet 

sin uddannelse på universitetet og er nu 

på kontanthjælp. Hun har ventet cirka et 

år på at få hjælp til at komme i praktik, 

men det trækker ud med hjælpen fra 

hendes hjemkommune.  Den anden har 

opgivet sin uddannelse lige før specia-

let på grund af sygdom og er nu under 

oplæring i at bruge hjælpemidler. Her er 

målet at vende tilbage til universitetet 

og færdiggøre specialet til kandidat. 

Endelig er en person blevet indstillet til 

pension.

Positiv udvikling

- Det er min klare overbevisning, at 

alle projektdeltagerne har rykket sig og 

er blevet bedre til at passe på sig selv 

med den nye viden, de har erhvervet, 

vurderer Klaus Christensen, der fortæl-

Kort om 
Mening og mestring
Sammen med borgeren udvikles me-

stringsstrategier, så det bliver muligt 

at komme ind på arbejdsmarkedet 

eller forblive en del af det. Et typisk 

forløb varer 3-9 måneder, og der er 

hele vejen igennem fokus på at øge 

jobmulighederne.

Projekt 'Mening og Mestring', som støtter personer med kognitive handicap i at fastholde et 
job eller komme nærmere et job, har nu kørt i knap to år. De første mestringsforløb er 
afsluttet med gode resultater.

Henrik Hamann Nielsen, der har fået arbejde 
i Bilka, er den ene af de 10 med CP, der har 
fået mange gode værktøjer til at klare sit 
arbejde – hvilket han fortalte om i et indslag 
i TV Syd.
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Sidste nyt om 
kontanthjælpsloftet
Den 1. oktober kommer der en grænse 

for, hvor meget du samlet kan få i kon-

tanthjælp, uddannelseshjælp, integrati-

onsydelse, boligstøtte og særlig støtte. 

Den grænse kaldes ’kontanthjælpsloftet’. 

Hvis det samlede beløb er højere 

end den grænse, som kommunen sætter, 

bliver din boligstøtte og særlige støtte sat 

ned. Din kontanthjælp bliver ikke sat ned. 

Bor du sammen med én, der får 

boligstøtte, kan det også have be-

tydning for personens boligstøtte, da 

boligstøtten bliver fordelt på alle voksne 

i boligen. Derfor tæller en del af din 

samlevers boligstøtte med i den samlede 

støtte, du modtager. 

Hvis din samlede støtte inklusiv din 

del af din samlevers boligstøtte er højere 

end det beløb, du samlet kan få udbe-

talt i støtte, vil din samlevers boligstøtte 

blive sat ned.

Inden 1. oktober får du besked fra 

Udbetaling Danmark, om du får udbetalt 

mindre i boligstøtte eller særlig støtte. 

Hvis det er din samlevers boligstøtte, 

der bliver sat ned, vil I begge modtage 

et brev. Grunden, til at du først får svar, 

er, at Udbetaling Danmark skal lave en 

specifik beregning for hver enkelt bor-

ger, for at kunne svare på hvad kontant-

hjælpsloftet kommer til at betyde. 

Da din situation kan nå at ændre sig 

inden oktober, får Udbetaling Danmark 

først oplysningerne om, hvad du får i 

kontanthjælp, integrationsydelse, ud-

dannelseshjælp, særlig støtte, og hvad 

dit kontanthjælpsloft er fra kommunen i 

september 2016.

Du skulle gerne her i sommer have 

fået et brev fra din kommune med gene-

rel information om kontanthjælpsloftet. 

Senest 15. september får du et nyt brev 

fra kommunen, der fortæller hvad dit 

kontanthjælpsloft er, og hvor meget du 

derfor maksimalt kan få i kontanthjælp, 

uddannelseshjælp, integrationsydelse, 

boligstøtte og særlig støtte.

Hvis du er handicappet, modtager 

døgnhjælp eller er stærkt bevægel-

seshæmmet

Der er situationer, hvor din boligstøtte 

og særlige støtte undtages fra kontant-

hjælpsloftet. Det gælder, hvis du eller en 

person, du bor sammen med: 

• får boligstøtte efter reglerne for   

 stærkt bevægelseshæmmede

• får boligstøtte efter reglerne for   

 personer, der modtager døgnhjælp  

 efter serviceloven

• er visiteret til og anvist en almen  

 ældrebolig eller lignende boligtype på 

 grund af en fysisk eller psykisk funkti- 

 onsevnenedsættelse

• får boligydelse og er anvist en almen  

 ældrebolig eller lignende boligtype af  

 kommunen.

Udbetaling Danmark kan først vejlede 

dig om, hvor meget du får udbetalt 

i særlig støtte og boligstøtte, når din 

kommune har oplyst dig om, hvilket 

kontanthjælpsloft der gælder for dig, og 

hvilken kontanthjælp og særlig støtte du 

er berettiget til for oktober 2016.

225 timers reglerne

Hvis du arbejder, samtidig med at du 

får integrationsydelse, uddannelses-

hjælp eller kontanthjælp, kan du måske 

få udbetalt mere i boligstøtte og særlig 

støtte. Selv ganske få timers arbejde kan 

betyde større udbetaling af din tilkendte 

boligstøtte og/eller særlige støtte. 

Det skyldes, at den løn, du har tjent, 

bliver trukket fra i din integrationsydelse, 

uddannelseshjælp eller kontanthjælp. 

Og når disse ydelser udbetales med et 

mindre beløb, giver det plads til særlig 

støtte og boligstøtte. 

Læs mere på borger.dk.

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

henvendelse. Du kan kontakte 

Spastikerforeningens 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 
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-EN DEL AF GROUPAUTO INTERNATIONAL

Randers SØ
Tlf. 8777 9999

Aalborg
Tlf. 9933 3999

Hadsund
Tlf. 9620 7090

Brønderslev
Tlf. 9882 2144

RANDERS
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Folkemøde-debat 
med Karen Ellemann

Debatten tog udgangspunkt i GAP-ana-

lysen, som blev udsendt af Det Centrale 

Handicapråd sidste år. Den viste, at der 

fra borgernes side er en stor mistillid til 

systemet. Alle i panelet var enige om, at 

det var et alvorligt problem i hele sags-

behandlingen.

Socialminister Karen Ellemann så det 

som den væsentligste årsag til, at man 

oplever så mange ankesager, idet mange 

blot anker ’for en sikkerheds skyld’. En 

afgørelse skal være rigtig første gang, 

understregede ministeren. Ankesagerne 

er både dyre, tidsrøvende og en udfor-

dring for retssikkerheden. 

At nogle kommuner kører til kan-

ten af, hvad der er lovligt, er ligeledes 

et retssikkerhedsmæssigt problem, 

fremhævede lektor i socialret, Nina von 

Hielmcrone.

En forenkling af serviceloven var 

Spastikerforeningens næstformand, Karen Nisbeth, arrangerede en velbesøgt paneldebat for DH 

Bornholm på årets folkemøde på Bornholm. Den handlede om retssikkerhed, tillidskrise og ændringer 

af serviceloven.

et ønske hos alle. Simple ting som for 

eksempel udskiftning af et hjælpemiddel 

skal kunne ske hurtigt og smidigt uden 

den store sagsbehandling.

Men når det gælder tilbudsviften 

skiltes vandene. Bl.a. ønsker ministeren 

at fastholde princippet om at samle flere 

enkeltydelser i en vifte, som kommunen 

så frit kan vælge imellem og udskifte en 

given ydelse med en anden. Den regel 

talte DH’s formand Thorkild Olesen 

skarpt imod.

Socialrådgivere belastes

Spørgsmålet om socialrådgivernes for-

hold blev rejst fra flere sider. De er ofte 

belastet af alt for store sagsmængder og 

af den kendsgerning, at love og bestem-

melser meget ofte ændres. Samtidig 

har de ikke viden nok om de enkelte 

funktionsnedsættelser. Flere gav udtryk 

for, at man burde trække noget mere på 

handicaporganisationernes særlige viden 

ude lokalt i kommunerne.

Arrangementet blev noget af et 

tilløbsstykke med omkring 70 tilhørere 

inde i teltet og en flok, der trofast stod 

ude i regnen og lyttede med den time 

debatten varede.

Debatten blev kompetent styret af 

Thomas Gruber, der er politisk konsulent 

i LEV.

Det stærke panel, som Karen Nisbeth og DH Bornholm havde samlet, bestod af social- og indenrigsminister Karen Ellemann, formand for DH 
Thorkild Olesen, Anette Laigaard, formand for Det Centrale Handicapråd, Henrik Appel, medlem af KL´s social- og sundhedsudvalg, Helle Linnet, 
formand for danske socialchefer, og Nina von Hielmcrone, lektor i socialret ved Aalborg Universitet.
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Successen gentages  
CP Ung gentager succesen fra foråret og afholder endnu engang den popu-

lære BPA workshop ”Din BPA – Den gode arbejdsleder” i samarbejde med 

BPA Support. Sidste gang var der fuldt hus, og denne gang er det jyderne, 

der får glæde af denne gratis, åbne workshop. Her vil du få en masse nye 

input til, hvordan du bedst løser de udfordringer, der kan være som ny, ung 

arbejdsleder. Også for de mere garvede vil workshoppen give inspiration og 

anvisninger på, hvordan man kan styrke sine kompetencer som arbejdsgiver 

i en BPA-ordning.

  Arrangementet afholdes lørdag den 8. oktober 2016 på Hotel Scandic 

Aalborg, Øst. Fra klokken 9.30 bliver der serveret morgenmad, og work-

shoppens officielle program går i gang præcis klokken 11.00. 

Programmet forventes at slutte omkring klokken 17. 

Vi glæder os til at se jer til endnu en spændende workshop! 

Bemærk: Denne workshop har kun plads til 50 deltagere. 

Tilmelding sker efter først til mølle-princippet. 

Hold øje med din postkasse og indbakke 

– invitationen er lige på trapperne!

CP Ung var med til Spastikerforeningens 

arrangement på Skive Festival den 4. 

juni. I det store telt var hygge, fælles-

skab og socialt samvær i højsædet. Her 

var mulighed for at hvile ud, snakke og 

hygge med de andre deltagere samt 

deltage i fællesspisningen.

Mens vi var på festivalpladsen 

kunne vi fornøje os med blandt andet 

KATO, Danser med Drenge og Rasmus 

Seebach. Det var en rigtig dejlig dag, 

hvor der både var plads til afslapning 

og fest og farver – det bedste af begge 

verdener i fantastisk solskinsvejr. 

Tak for en rigtig god dag til både 

deltagere og arrangører. 

Nu kan du endelig få fingrene i din helt 

egen CP Ung t-shirt! 

De findes i farverne sort, hvid og 

grå og kan leveres fra størrelse small til 

XXL. Prisen er 150 kroner pr. stk. plus 

et gebyr på 30 kroner for forsendelse 

og ekspedition. Har du spørgsmål, er du 

velkommen til at kontakte os via mail: 

webshop@cpung.dk - eller tage et kig 

på vores hjemmeside www.cpung.dk - 

hvor du kan finde webshoppen. 

Redigeret af Julie Morell

Vi var med, hvor musikken bare spillede...

CP Ung sælger t-shirts 
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BJ Maleren
Alt malerarbejde udføres. 

Ring for uforpligtende tilbud

Tjæreborgvej 15 • 2760 Måløv
Tlf. 40 42 80 05

DUPONT Nutrition Biosciences Aps
Langkær 22

DK-6100 Haderslev

Vi er medlem af

BELYSNING • SOLENERGI • VENTILATION

Din GRØNNE elektriker med mere end 15 års erfaring 
Autoriseret el-arbejde med service og kompetance

Ringstedvej 689 • Tlf. 3514 2161 • www.gelcom.dk

RENÉS

MALERFIRMA
TLF. 21 44 67 95

Brunhøjvej 6 • 8585 Glesborg
info@renesmalerfirma.dk

www.renesmalerfirma.dk

KONKURRENCEDYGTIGE PRISER - TIL BÅDE PRIVATE OG ERHVERV.

Kronprinsessegade 20
1306 København K

Øverødvej 85 
2840 Holte

GoGang.dk
+45 33 32 99 96

Alm. fodbehandling
Individuelle fodindlæg
til alm. sko og løbesko

Fod- og ganganalyse

Behandling af
diabetiske fødder

Bøjlebehandling af
nedgroede negle

Behandling af gigtfødder

Emilsminde Landhandel
Hadsundvej 260 • 8930 Randers NØ

Tlf. 26 85 93 75 • www.emilsminde.dk

På Emilsminde går vi op i dyrevelfærd, 

naturligt miljø og sunde dyr. 

Det opnår vi ved at lade dyrene leve 

sammen i flok og lade vores 

smågrise patte hos moderen i 2 måneder.
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Fantastisk dag 
på Skive Festival 
Takket være en aktiv lokal arrangørgruppe fik Spastikerforenin-

gens medlemmer igen i år tilbudt en eksklusiv éndagsbillet til 

årets Skive Festival. Det benyttede 130 sig af. Deltagerne kom 

fra det meste af landet, og de kunne den 4. juni glæde sig over 

et stærkt musikprogram, et flot vejr og ikke mindst en fanta-

stisk udsigt fra det store telt, der var rammen om de hyggelige 

aktiviteter imellem koncertoplevelserne på festivalpladsen. Tel-

tet var det sociale samlingssted, hvor man fik styrket netværket 

og lærte hinanden at kende på tværs af kredsgrænserne.

Arrangørerne af Skive Festivalen havde igen i år med stor 

velvilje involveret sig i Spastikerforeningens projekt og var flinke 

til at løse en række praktiske udfordringer. Det samme var 

folkene fra Lions Club Skive, der dagen igennem gik til hånde 

i teltet, serverede mad og hjalp kørestolsbrugerne med at 

komme frem og tilbage fra festivalpladsen.

Synlighed fremmer forståelsen

- Et arrangement som dette giver flere af vores medlemmer 

mulighed for at komme ud at opleve noget, de ikke selv har 

ressourcer til. Samtidig øger det forståelsen for vore medlem-

mer med spastisk lammelse, understreger Jørgen Knudsen på 

arrangørgruppens vegne.

- Ved at møde os under hyggelige former tror vi på, at 

andre mennesker forstår, at det gode liv har mange facetter – 

uanset om man har spasticitet eller ej. Er de praktiske ram-

mer i orden er det mennesket bag, som kommer i centrum og 

fordomme nedbrydes. Og det oplevede vi her.

Jørgen Knudsen og resten af arrangørgruppen er parat til 

at sige alle gode gange 3 og tage en tørn igen til næste år. 

Samtidig retter han en stor tak til de mange, som hjalp både 

før og under arrangementet, og til de fonde og virksomheder 

som har støttet økonomisk, så deltagerprisen kunne holdes på 

et rimeligt niveau.

Spastikerforeningens deltagere hyggede sig i teltet ind imellem 
musikoplevelserne på festivalpladsen, hvor blandt andet Mads Langer, 
Gnags, Danser med drenge og Rasmus Seebach underholdt. 
Fotos: Helle Moos.
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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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www.bech-glas.dk

B. NYGAARD SØRENSEN A/S
ENTREPRENØR OG INGENIØRFIRMA

 Telefon 45 88 75 65   l   www.bns.dk 

Med udgangspunkt i o�entlige 
samt indbudte licitationer udfører 
B. Nygaard Sørensen A/S total-, 
hoved- , stor- og fagentrepriser 
indenfor nybyggeri, byfornyelse, 
ombygning og renovering. 
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F. Rasmussen’s Eftf. ApS
Snedker/Tømrer og inventararbejder

Nyholms Allé 11 • 2610 Rødovre
Tlf. 38 19 38 82 • Fax 38 88 38 82

E-mail: fr-byg@entrepriser.dk • www.fr-byg.dk
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København/Frederiksberg 1+2

Margit Koltze

Mail: danmarg@hotmail.com

Københavns omegn 3

Connie Petersson

Tlf. 44 92 29 26

Højbuen 10, 2730 Herlev

Mail: phariss@mail.dk

Kanotur på Furesøen
Man kan godt bruge den dejlige danske 

natur, selv om man har et handicap. 

Så kom med på en herlig kanotur på 

Furesøen. Her kan alle være med, uanset 

graden af funktionsnedsættelse. Det kla-

rer et lift-hejsesystem, når vi skal over 

i - og fra - kanoerne

Vi mødes lørdag den 10. september 

kl 9.30 ved Furesøen, og vi sejler rundt 

på søen til kl. ca. 16, hvor vi kommer 

tilbage til vores shelterplads. Her vil 

der være bålhygge og aftensmad. Efter 

aftensmaden vil der være mulighed for 

at sove i egne telte eller i shelter. Næste 

dag efter morgenmad og oprydning 

tager vi hjem igen. 

Hvis du vil deltage i dette naturar-

rangement, skal du sende en mail til 

jeppeforchhammer@gmail.com - senest 

den 5. september. Har du behov for 

hjælpere, skal du selve tage dem med - 

dine hjælpere deltager gratis. 

Når arrangementet nærmer sig, vil 

du få tilsendt yderligere information og 

praktiske oplysninger om mødested m.v. 

Selve arrangementet koster 100 kr. Hvis 

du har spørgsmål til turen, kan du bare 

skrive til Jeppe Forchhammer.

Fin interesse 
for turen til Lalandia 
I weekenden 23.-25. september arran-

gerer vi familietur til Lalandia. Interessen 

har været rigtig fin med mange tilmel-

dinger før sommerferien. I skrivende 

stund er der stadig plads til flere, men 

når du læser dette er tilmeldingsfristen 

overstået. Du er dog meget velkommen 

til at kontakte kredsformanden for at 

høre, om det stadig er muligt at komme 

med. Hurtig henvendelse til Connie 

Petersson, telefon 44 92 29 26 (fastnet) 

eller på mail phariss@mail.dk

Programmet byder fredag aften på 

bowling fra kl. 19.00. Lørdag svømmer 

vi, og om aftenen mødes vi i Digehuset 

til pizza og softice. Søndag igen svøm-

metur før vi tager hjemad.

Pris: Børn 400 kr. og voksne 600 kr. 

– max. 5 tilmeldinger pr. medlem. Alle 

sørger selv for transport til Lalandia.

Connie Petersson

Kortegekørsel til Bakken
Dagcentret Christianehøj i Gladsaxe hol-

der søndag den 4. september åbent hus 

kl. 12.00-14.00.

I forbindelse med arrangementet 

vil der kl. 14 være afgang til Bakken for 

alle, der kan køre mindst 10 km/timen – 

det være sig el-scooter, cykel eller andet 

køretøj. Arrangementet er for medlem-

mer og andre interesserede. Medbring 

opladt el-scooter og egne hjælpere.

Turen slutter ved Bakkens Ølgod, og 

man sørger selv for transport til og fra 

arrangementet.

For deltagelse kontakt Christianehøj 

på mail dagc@christianehoj.dk eller tele-

fon 39 69 24 34. Se mere om arrange-

mentet hjemmesiden: 

www.christianehoj.dk

Nordsjælland 4

Lisbeth Østergaard

Tlf. 49 14 32 64/29 68 51 22

Damgårdsvej 63, 2990 Nivå

Mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

Festaften i Ølstykke
Så kan du godt glæde dig. Lørdag den 1. 

oktober holder vi diskofest på Maglehøj-

skolen i Ølstykke kl. 16.00-21.00. Vores 

band "Recepten” spiller op til dans, og 

der vil være lækker buffét. Desuden hol-

der vores bar åbent hele aftenen, hvor 

der kan købes slik, chips, øl, vand og 

vin. Derimod er teen og kaffen gratis.

Prisen er 150 kr. for dig og din hjæl-

per. Har du behov for to hjælpere, beta-

les der fuld pris for den ekstra hjælper. 

Tilmelding skal ske til Lisbeth Østergaard 

på mail: 

lisbeth.oestergaard@hotmail.dk – senest 

14. september. Adressen på Maglehøj-

skolen er Skelbækvej 8A, 3650 Ølstykke.

Aftentur for voksne til 
kunstmuseum Louisiana
Tirsdag den 11. oktober kl. 18.00-21.00 

mødes vi på Gl. Strandvej 13, 3050 

Resterende udgivelser 
i 2016

Blad  Afleveres til Postvæsenet
Nr. 5 14. oktober 
Nr. 6   9. december
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Humlebæk for sammen at se udstillingen 

om Poul Gernes – og alt det andet på 

Louisiana. Poul Gernes er blandt andet 

kendt for sin udsmykning af Herlev Ho-

spital og aulaloftet på Geelsgaard skolen 

i Virum.

Under besøget vil vi få en let anret-

ning, og prisen for det hele er blot 100 

kr. pr. person. Hjælper er gratis. Husk 

evt. ledsagerkort.

Tilmelding på mail til Lisbeth Østerga-

ard på: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk 

- senest 20. september.

Tur til Den Blå Planet
Mandag den 7. november kl. 18.00 mø-

des vi ved indgangen til Den Blå Planet, 

Jacob Fortlinggsvej 1, 2770 Kastrup. Vi vil 

have rig mulighed for at nyde de smukke 

akvarier, og vi vil indtage en let anret-

ning i cafeen.

Pris for dette arrangement er 100 kr. 

inklusiv en hjælper. Har du ledsagerkort 

skal dette medbringes. Tilmelding senest 

den 16. oktober til Lisbeth Østergaard 

på mail: lisbeth.oestergaard@hotmail.dk

Roskilde 5

Bente Lis Clausen

Tlf. 50 71 98 63

Nørregade 39 A, 4030 Tune

Mail: bentelis@tunenet.dk

Tur til Zoo 
blev igen en succes
22 glade og forventningsfulde med-

lemmer mødtes den 5. juni i Krøyers 

Familiehave på Frederiksberg, hvor vi 

spiste lidt mad, inden vi i samlet flok 

bevægede os op ad Valbybakke for at 

besøge Zoologisk have og her lægge 

dyrene i seng. Vi var heldige med vejret, 

og guiden var igen god til at fortælle om 

de forskellige dyr.

Vi bowler og hygger os 
i Roskilde
Roskilde-kredsen inviterer til Bowling 

i Roskilde Bowling Center søndag den 

9. oktober kl. 12. Vi bowler en time, 

og bagefter går vi i samlet flok over på 

Ros torv, hvor der er bestilt bord på den 

mexicanske restaurant Nachos, som har 

frokostbuffet.

Har du lyst til at bowle med efterføl-

gende spisning, vil der være en egen-

betaling på 50 kr., og drikkevarer er for 

egen regning. Du skal tilmelde dig til 

Bente Lis på telefon 50 71 98 63 eller 

på mail bentelis@tunenet.dk

Bente Lis

Nordvestsjælland 6

Knud Erik Dahl

Tlf. 59 43 07 57

Blomsterhaven 58, 4300 Holbæk

Mail: knud.e.dahl@gmail.com

Velkommen til jubilæumsfest
Kredsforeningen afholder 50 års jubilæ-

umsfest på Bromølle Kro, lørdag den 1. 

oktober 2016. Adressen er: Slagelsevej 

78, 4450 Jyderup, og festlighederne 

starter kl 13.00.

Der bydes på en festmenu inklusiv 

kaffe, og deltagelsen koster 200 kr. pr. 

medlem og 100 kr. pr. hjælper. Musikken 

og underholdningen står Lotte Riisholt 

for. Arrangementet forventes afsluttet 

omkring kl. 17.00.

Tilmelding senest 1. september til 

Lillian Starklint, telefon 30 52 56 59, 

eller til Annette Pedersen, telefon 

24 24 80 50. Der er et begrænset antal 

pladser, så tilmelding foregår efter ’først 

til mølle’-princippet.

Betaling skal overføres ved tilmelding 

til Nordea. Reg. nr.: 1726 kontonr.: 511 

561 3512 (Husk at skrive navn og evt. 

hjælper på indbetalingen). Tilmeldingen 

er bindende.

Vi ser frem til en hyggelig dag!

Hilsen Festudvalget

Husk
Vi afholder den traditionsrige juletræs-

fest lørdag den 26. november kl 12-17 

i Vig forsamlingshus på Ravnsbjergvej 1 

i Vig.

Racerunning - Klub Holbæk
Vil du vide mere om aktiviteterne så 

kontakt Marlene 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

Ta’ med til Dirch Passer-Show
Kredsbestyrelsen har købt et passende 

antal billetter til Dirch Passer Show i 

Glassalen i Tivoli den 16. september kl. 

16.30 – bemærk tidspunktet. Prisen er 

175 kr. pr. billet, og der er til forestil-

lingen to kørestolspladser. Indgangen er 

i Tivoli, Vesterbrogade 3, 1630 Køben-

havn V.

Tilmelding på mail: kreds9@live.dk – 

billetterne fordeles efter ’først-til-mølle’.

Betaling foretages til foreningens 

konto i Nordea - reg,nr 0678 - konto-

nummer. 0712 714 522.

Er der spørgsmål om arrangementet, 

så ring på telefon 24 83 14 87.

Bestyrelsen

Bornholm 10

Karen Nisbeth

Tlf. 30 28 13 85

Kirkebakken 1, 3740 Svaneke

Mail: karen@nisbeth.dk

Mød op i Brændesgårdshaven
Som vi annoncerede i sidste nummer af 

Spastikeren, arrangerer vi en familietur 

til Brændesgårdshaven lørdag den 20. 

august. Vi mødes ved indgangen kl. 
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12.30. Husk evt. årskort, ledsagekort 

eller andet rabatkort. Kredsen giver 

entreen. Når vi er kommet ind, finder 

vi et godt sted at spise den medbragte 

frokost. Herefter er der mulighed for at 

prøve de forlystelser, som man hver især 

eller sammen har lyst til, indtil vi igen 

mødes til en afsluttende is, som kredsen 

også giver! Der er ingen tilmelding - så 

bare mød op med familie, madkurv, evt. 

rabatkort og godt humør!

Fyn 11

Ib Kruse

Tlf. 24 67 49 97

Kastanievænget 10, 5800 Nyborg

Mail: ib.kruse@mail.dk

Egmont Højskolens historie 
fortalt af Ole Lauth
En stor oplevelse venter, når vi torsdag 

den 6. oktober kl. 18.30 kan byde på et 

spændende foredrag af Ole Lauth, for-

stander på Egmont Højskolen. Det bliver 

en fortælling om myndighed, værdighed 

og solidaritet for mennesker med han-

dicap med udgangspunkt i hans egen 

historie fra højskolen, der blev startet 

af Oles forældre, Oluf og Lise Lauth i 

1956. Ole tager udgangspunkt i sine 

bedsteforældres og forældres fortælling, 

som starter for mere end 100 år siden, 

og prøver dermed at fremdrage de 

social- og skolepolitiske landvindinger, 

der har skabt vores nuværende velfærd. 

Diagnosen var bærende for forsorgen. 

Med forsorgens afskaffelse skulle ethvert 

menneske – handicap eller ej – kunne 

vælge sit eget liv. På en højskole med 

mere end 200 elever, hvoraf næsten 

halvdelen har et handicap, er der mange 

situationer, som kan gøre os klogere på, 

hvordan vores samfund bør prioritere til 

gavn for alle.

I forbindelse med arrangementet ser-

veres der smørrebrød, øl/vand og kaffe 

med sødt. Det finder sted på Skovgår-

den, Skovgårdsvej 16, 5230 Odense M.

Tilmelding til Mads Witt Demant - 

senest 29. september på mail: 

lenaogmads@gmail.com eller 

telefon 23 26 54 94. 

Og husk også at sætte X i kalenderen 

13. november, hvor vi har Familiebrunch 

og bowling.

 

Vi slår på tråden…
Vi er i bestyrelsen ved at ringe alle de 

fynske medlemmer op til en lille snak 

om, hvad vi kan gøre i Kreds 11, Fyn. 

Vi vil gerne høre, hvad vi skal lave lokalt, 

samtidig vil vi gerne opdatere vores 

medlemmers mailadresser, så vi bedre 

kan komme ud med information til jer. 

Vi håber at fange så mange som muligt.  

Bestyrelsen

Sønderjylland 12

Dorte Lorenzen

Tlf. 74 48 99 30

Sundgade 18 E, 6400 Sønderborg

Mail: dortelorenzen@me.com

Vi hygger Under Sejlet!
Vi inviterer medlemmerne til en hyggelig 

sensommer aften på Aabenraa strand 

(ved Under Sejlet). Det sker fredag den 

9. september kl. 17.00. Her byder vi 

på grillpølser med brød og en øl/vand. 

Tilmeldingsfristen er passeret, når disse 

linjer læses, men skulle du alligevel have 

lyst til at deltage, så ring til formand 

Dorte på telefon 24 61 99 30. Vi ses!

Husk endvidere at sætte kryds i 

kalenderen den første weekend i no-

vember, hvor kredsen afholder hygge-

weekend i Hou.

Dorte Lorenzen

Sydvestjylland 13

Jan Grønbæk Sørensen

Tlf. 75 17 24 28

Godthåbparken 58 A, 6740 Bramming

Mail: j-gronbaek@mail.tele.dk

Tur til Blåvand Zoo
En flok medlemmer af Spastikerforenin-

gen kreds 13 satte hinanden stævne i 

Blåvand Zoo den 11. juni. Bortset fra en 

forfriskende let brise viste vejret sig fra 

sin pæne side med sol og blå himmel 

over hele linjen. 

Blåvand Zoo er en lille hyggelig 

familiepark med mulighed for at komme 

tæt på de fleste af dyrene, og flere af 

dem kan man komme til at klappe eller 

nusse. Der er masser af legemuligheder 

og en afslappet atmosfære for familien, 

som har rig mulighed for at finde et sted 

at slå sig ned.

Deltagerne sørgede selv for trans-

porten til Zoo, hvorefter kredsen betalte 

entre, frokost og eftermiddagskaffe, og 

denne dag valgte vi, at de deltagende 

medlemmer kunne få frokost efter eget 

valg fra cafeteriets menutavle med øl 

eller vand samt eftermiddagskaffe med 

en is til. For dem, der senere havde 

mod på det, var der i ’bonus’ mulighed 

for en gratis fodtur til Blåvand by inden 

hjemturen.

Jan Grønbæk

Der var god stemning og hygge på turen til 
Blåvand Zoo.

Flot forestilling i Varde
Der var dømt fejende flot spansk stem-

ning, sus i skørterne, flamencodans, 

pasodoble og duel på sabler, da kredsen 

igen mødtes til Varde Sommerspil. Vi 

startede traditionen tro arrangementet 

med den overdådige sommerspilbuffet 

på Hotel Arnbjerg, inden vi senere på 

aftenen indtog de bedste pladser foran 

scenen. 25 af kredsens medlemmer var 

tilmeldt, og trods sjaskende regnby-

ger det meste af tiden, som dog ikke 

formåede at spolere humør og forestil-

ling, ventede en hyggelig og festlig aften 

foran os, hvor Nora sædvanen tro, når 
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hun er med, bød på kage til kaffen. Efter 

en fornøjelig aften og en god forestilling 

kan vi glæde os til næste år, hvor Varde 

Sommerspil spiller ”Midt om natten”.

Jan Grønbæk

 

En ledig plads 
på SanseHoldet
Børn med CP har fået deres eget danse- 

og gymnastikhold, hvor der i alle aspek-

ter tages hensyn til deres fysiske -, 

kognitive - eller sanseintegrationsproble-

mer. Her har de en fritidsaktivitet, hvor 

de kan deltage på lige fod med andre 

børn. Holdet, der kaldes SanseHoldet, 

startede med støtte og opbakning fra 

handicapidrætsforeningen Vejen, Hol-

sted, Brørup og DHIF. Og det kører nu på 

tredje år til stor glæde for en lille gruppe 

piger og drenge, der danser, hopper og 

leger sammen med deres dygtige og 

søde instruktør, der rundhåndet uddeler 

knus.

Holdet henvender sig primært til 

børn med selvstændig gangfunktion, 

men som på grund af sensitivitet har 

svært ved at opfatte og behandle sanse-

indtryk hensigtsmæssigt. Det er et lille 

hold med plads til kun 8 børn, men der 

er nu blevet en plads ledig. 

Er det noget for dig så kontakt Heidi 

Kodal, telefon 21 74 49 80 eller mail: 

heidi.kodal@gmail.com

Det er sjovt at være med på SanseHoldet, 
som er etableret i samarbejde med Handica-
pidrætsforeningen Vejen, Holsted og Brørup. 

   

Sydøstjylland 14

Jens Peder Roed

Tlf. 75 55 37 79

Dalbygade 38 B1 – 101, 6000 Kolding

Mail: jproed@mail.stofanet.dk

Sommerudflugt
Lørdag den 24. september afholder 

vi vores sen-sommerudflugt, som går 

til Fiskeri- og Søfartsmuseet og Salt-

vandsakvariet i Esbjerg, hvor vi skal se 

Sælariet og de forskellige udstillinger. 

På hjemvejen spiser vi aftensmad på 

Hovborg Kro. Der udsendes indbydelse 

til alle medlemmer.

Bestyrelsen

Fin tilslutning til badeturen
Omkring 35 deltagere var med, da vi 10. 

juni havde vores årlige tur til Fredericia 

Badeland. Vi var først to timer i bade-

land og i varmtvandsbassinet, hvor alle 

nød det varme vand. Derefter havde vi 

hyggeligt samvær i Cafe Fic, hvor vi fik 

vores aftensmad.

Vestjylland 15

Bent Ole Nielsen

Tlf. 97 14 24 83

Rønne Allé 67, 7451 Sunds

Mail: bon@privat.dk

Tilbud til medlemmer i 
Struer, Lemvig og Holstebro
Vi vil invitere til ’Kickstart Brunch’ på 

Bowl’n’Fun i Holstebro, søndag den 11. 

september kl. 11.30 til 15. Der bydes 

på brunch, salatbar, juice, mælk, kaffe, 

the, kakao og en times bowling. Ideen 

er, at vi skal mødes, have nogle sjove 

timer, lære hinanden at kende og finde 

ud af, hvordan kan vi bruge hinanden og 

Spastikerforeningen. Adressen er Mads 

Bjerresvej 5, 7500 Holstebro.

Tilmelding til Bent Ole på mail:

bon@privat.dk - senest 4. september, 

men gerne før af hensyn til bestilling af 

mad. Telefon 97 14 24 83 kan bruges 

efter 16.

Bestyrelsen

Kom og prøv racerunning 
i Herning
Det er tirsdag den 6. september kl. 

18.30-20.00, det sker på Herning 

Stadion. Fra Randers kommer Susanne 

Ladefoged, leder og træner i RaceRun-

ning Danmark, og Helle Ladefoged, der 

selv er aktiv. De vil begge hjælpe os med 

at prøve racerunning, der er en dansk 

opfindelse, 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. Kom, prøv og 

se om det er en sport/interesse for dig. 

Det er gratis.

Tilmelding til Bent Ole på email: 

bon@privat.dk senest 1. september med 

følgende oplysninger:

Navn - e-mail – mobil – alder – højde 

- benlængde (fra lysken og ned). Der 

vil være et begrænset antal racerunner-

cykler til rådighed. Vi ses.

Bestyrelsen

Vi gentager succesen fra foråret og invite-
rer til endnu et åbent hus-arrangement på 
Herning Stadion.

Ta’ med til 
Graceland Randers
Elvis Presley har et museum i Randers. 

Memphis Mansion er en hyldest til 

Kongen af Rock’n’Roll. Det blev startet i 

2011 under navnet Graceland Randers 

og indeholder Diner Highway 51 og sou-

venirshop. Intet andet sted i verden kan 

du på et og samme sted opleve så me-



47Spastikeren 4/2016 

  >>

get af Elvis historie, fra han blev født i 

1935 og frem til sin død i 1977, blot 42 

år gammel. Kom og oplev en atmosfære 

af sydstatscharme og stil på Memphis 

Mansion, når vi lørdag den 8. oktober 

arrangerer en tur til Graceland Randers. 

Der er afgang fra Bytoften 73 med bus 

kl. 10.00. Det er også muligt at køre i 

egen bil og mulighed for opsamling på 

ruten mod Randers.

Vi tilbyder frokost, rundvisning og 

slutter med kaffe inden hjemkørsel. 

Ankomst til Bytoften kl. 18.00. Pris: 200 

kr. – under 18 år blot 100 kr. En hjælper 

gratis med ledsagerkort.

Tilmelding: Inden 25. september til 

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

tlf. 97 14 24 83 efter 16, eller Claus 

Madsen: spadsermadsen@webspeed.dk 

- med oplysning om antal voksne, antal 

under 18 og om der bruges kørestol – 

el-kørestol eller manuel-kørestol.

Bestyrelsen

Vi ses på Facebook
Vi har oprettet Facebook-gruppen: 

”Spastikerforeningen Vestjylland”. Vi vil 

gerne opfordre alle vores medlemmer til 

at følge denne gruppe. Det vil give os 

mulighed for at informere om, hvad der 

sker i kredsen af arrangementer. Ligele-

des vil det give mulighed for at diskutere 

aktuelle problemstillinger i kommunerne, 

og hvad der rører sig i samfundet. Sam-

tidig vil vi gerne bede om e-mail adres-

ser på dem, som endnu ikke har oplyst 

det til foreningen. 

Bestyrelsen

Midtjylland 16

Jørgen Knudsen

Tlf. 97 51 20 60

Asgårdvej 11, 7800 Skive

Mail: jk@asgaard-online.dk

Rebellen fra Langeland 
kommer til Skive
Husker du tv-udsendelserne om ”Rebel-

len fra Langeland” alias Ole Sørensen? 

Blev du enten opmuntret, udfordret eller 

måske endda provokeret? Har du lyst til 

at se eller gense Ole Sørensen og høre 

om det, han har på hjerte? 

Så får du muligheden den 11. ok-

tober, når Kreds Midtjylland kl. 19.00-

22.00 åbner dørene til Kulturcenter 

Limfjord Skive for et inspirerende og helt 

sikkert underholdende foredrag. Fore-

draget er åbent for alle interesserede. 

Der er gratis entré og ingen tilmelding. 

Der vil være mulighed for spørgsmål og 

køb af øl/vand i løbet af aftenen.

– skriv et indlæg til Spastikeren

DELTAG 
I DEBATTEN

Gl. Darumvej 12A • 6740 Bramming
Tlf. 40 68 69 02 • www.landsbyens-handyman.dk 

Landbyens Handyman Service
- vi klarer alle typer opgaver

TØMRER- OG SNEDKEROPGAVER - MUREROPGAVER - ANDRE OPGAVER

Morsø Kloakservice - v. Asgar Skou
Østerbakken 15 • 7980 Vils

Tlf. 2140 1880 • mks.kloak@gmail.com • 
www.mksas.dk

Håb er altid en del 
af helbredelsen
Klik ind på hjemmesiden for Landsindsatsen
EN AF OS www.en-af-os.dk eller find os på
www.facebook.com/EnAfOs 

Projektet er støttet af nedenstående parter
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Ole Sørensen vil gerne positivt pro-

vokere dig og mig. Det er hans mission 

at få os til at tænke og handle. Ikke i sy-

stemer og velordnede skemaer. Nej, Ole 

Sørensen tænker i mennesker, mulighe-

der og i hjælp til selvhjælp. Han tænker 

i ressourcer og i høj grad i værdighed 

på en ofte anderledes måde, end det 

etablerede velfærdssystem gør det. Hans 

holdninger og anderledes tilgang til 

mennesker og sociale problemstillinger 

har gjort ham til 'Rebellen fra Lange-

land'. Mennesker omkring ham blomstrer 

bogstaveligt talt op. Så velkommen til et 

foredrag med stof til eftertanke. Du vil 

ikke fortryde det.

Ole Sørensen, alias 'Rebellen fra Langeland', 
gæster Skive 11. oktober – og du er inviteret!

CP-Forældregruppen
Kreds Midtjyllands forældregruppe har en 

folder. Ønsker man at rekvirere et sæt af 

folderne, så er man mere end velkom-

men til at ringe eller sende en mail til:

Jette Thomsen telefon 97 58 41 68 – 

e-mail 2xj@post8.tele.dk

Bestyrelsen

Østjylland 17

Caspar Vestergaard

Tlf. 20 62 81 99

Visbyvej 60, 8600 Silkeborg

Mail: casparvestergaard@gmail.com

Voksenfest med 
gastronomisk middag 
og danseorkester
Glæd jer til lørdag den 8. oktober kl. 

18.00. Her holder Østjylland Kredsen 

et brag af en fest for alle over 18 år. 

Medlemmer fra andre kredse er også 

velkomne.

Vi mødes i Godsbanens spændende 

lokaler, Skovgaardsgade 3, Aarhus, 

hvor Spiselauget sørger for, at vi får en 

gastronomisk oplevelse. Vi starter med 

snacks og cava ved velkomsten, hvor-

efter der vil være en 3-retters gour-

metmenu inklusiv vin, hyggemusik og 

underholdning. 

Efter middagen sørger den popu-

lære trio, Hedeslag, for, at der kommer 

rigtig gang i festen og dansegulvet med 

kendte hits fra danske og udenlandske 

kunstnere.

Festen slutter med Spiselaugets 

lækre hotdogs til natmad - så kan det 

ikke blive bedre!

Vi glæder os til at se rigtig mange 

medlemmer – både cp’ere, forældre, 

pårørende og hjælpere til festen. Prisen 

er 300 kr. pr. deltager og 250 kr. for 

hjælper. 

Gå ikke glip af denne super fest. Sæt 

X i kalenderen, og skynd dig at sende 

tilmelding til kimwp@mail.dk

Oplev danseforestillingen 
SPLASTIC
Forestillingen kan opleves på Teater 

Katapult, Skovgaardsgade 3-5, Aarhus 

C onsdag den 23. november og torsdag 

den 24. november kl. 20.00.

Forestillingen varer ca. 50 minutter 

og er koreograferet af Tora Balslev og 

danses af Tora Balslev og spastikeren 

Cath Borch Jensen. Som spastiker kan 

det være svært at finde sin egen måde 

at bevæge sig på og opleve den som 

værdifuld. Danseforestillingen SPLASTIC 

udforsker potentialet i spastisk bevæ-

gelse. Efter forestillingen torsdag er der 

mulighed for dialog med de medvir-

kende.

Vi har fået mulighed for at reservere 

20 pladser, heraf 8 kørestolspladser for 

kun 125 kr. inkl. et glas cava i cafeen 

inden forestillingen torsdag den 24. 

november. Kredsen yder et tilskud på 50 

kr., hvis man har hjælper med. 

Forestillingen spillede i foråret 2016 

i Dansehallerne i Valby, hvor den var en 

stor succes.

Skriv til Caspar Vestergaard på 

casparvestergaard@gmail.com - hvis du 

gerne vil deltage.

Kommende arrangementer:
Lørdag den 12. november: Vandhalla, 

Egmont Højskolen i Hou med efterføl-

gende middag og fælles hygge.

Søndag den 27. november: Advents-

fest på Lyngåskolen i Aarhus.

Flere informationer om arrangemen-

terne i næste nummer af Spastikeren.

Nordøstjylland 18

Asger Laustsen

Tlf. 86 44 32 21

Tinghøjvej 15, Råsted, 

8920 Randers NV

Mail: il.as.laustsen@fiberflex.dk

Turen til Slette Strand blev igen en rigtig god 
og afslappet oplevelse.

Tur til Slette Strand
Kredsen havde i weekenden 27.-29. 

maj arrangeret en ny tur til feriecenter 

Slette Strand ved Fjerritslev, hvor 45 var 

tilmeldt.

Det blev igen en fantastisk week-

end med god natur og gåture i området 

ned til Vesterhavet, hvor der er udlagt 

ramper, så også personer i kørestol kan 

komme helt ned til vandet. Om lørdagen 

var der arrangeret guidet hestevognstur 

langs vestkysten forbi Svinkløv Badehotel 

og efterfølgende op i skoven, hvor den 

medbragte kaffe med kage blev indta-

get. Under hele opholdet var der tid til 

afslapning og til socialt samvær blandt 

deltagerne, som har så stor værdi, fordi 

man mødes med ligestillede. 
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om foreningen på:
www.spastikerforeningen.dk

LÆS MERE

Vi blev hele weekenden igennem 

passet super flot op af Inger Marie med 

personale, og mange af deltagerne har 

efterfølgende giver udtryk for, at de 

gerne ser et ophold igen i 2017. Så det 

vil bestyrelsen behandle på et kommen-

de bestyrelsesmøde.

Sejlture ved 
Randers Naturcenter
Den 31. august arrangeres igen ture i 

handicaptilgængelige både ved Randers 

Naturcenter. Deltagerne får mulighed for 

sejlture i både, hvor man kommer tæt på 

vandet, hvilket giver en fantastisk ople-

velse. Efterfølgende vil der blive serveret 

en lettere menu, hvor der vil være mulig-

hed for socialt samvær. Skriftlig informa-

tion udsendes til alle medlemmer.

Jubilæumsfest
Lørdag den 1. oktober 2016 arrangeres 

en fest for kredsens medlemmer med 

pårørende i anledning af kredsens 60 års 

jubilæum. Her vil der blive serveret en 

3 retters menu, og der vil være levende 

musik og underholdning. Nærmere infor-

mation følger.

Julefest
Den årlige julefest afholdes lørdag den 

17. december 2016 i Krybten ved Sct. 

Clemmens Kirke. Nærmere information 

følger.

Bestyrelsen

Nordjylland 19

Anna Marie Nielsen

Tlf. 98 78 01 77/29 26 77 57

Scheelsmindevej 106

9200 Aalborg SV

Mail: amn@boligforeningen-pm.dk

Svømning
Vi svømmer torsdage kl.15.00-19.00 i 

varmtvandsbassinet på Vester Mariendal 

Skole, 9000 Aalborg. Holdet følger skole-

årets kalender. Flere oplysninger, kontakt 

Lisbeth Tved Berke, tlf. 40 14 28 01 

– mail: lisbeth@berke.dk

Deadline til Spastikeren nr. 5/2016, 
der udkommer medio oktober: Almin-

deligt stof 10. september og kredsnyt 

senest 20. sepember - men gerne før. 

Materiale modtages på e-mail: 
fh@spastik.dk

GLEM IKKE AT HUSKE…

www.colas.dk  ·  colas@colas.dk  ·  4598 9898

Ranthex Gardiner
Rosenvangs Allé 195 A 

8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 27 35

www.ranthex.dk • info@ranthex.dk



Sponsoreret

Stadionvej 4 • 3390 Hundested
Tlf. 47 93 71 17

www.hundestedpropeller.dk

CP Propellers CP Gearboxes Thrusters

Marselis Boulevard 43 • 8000 Aarhus C
Tlf. 86 76 00 75 • Fax 86 76 37 75
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Tak til alle jer, der har tilmeldt jer betalingsservice i juni måned. Det 
er en stor hjælp til vores arbejde. Vi har nu trukket lod om en iPad, 
og vinderen blev Lars Hedager fra Esbjerg. Tillykke!

Tilmeld dig og få en æske chokolade
Fik du ikke tilmeldt dig betalingsservice, så tilmeld dig nu og få en 
æske chokolade tilsendt. 

Spastikerforeningen bruger mange ressourcer på at opkræve med-
lemskontingenter, der ikke er tilmeldt betalingsservice. Ressourcer 
som vi i stedet kunne bruge på at styrke arbejdet for at forbedre 
vilkårene for mennesker med cerebral parese. Det er derfor en stor 
hjælp, hvis du tilmelder betaling af dit medlemskontingent til beta-
lingsservice.

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

Sådan tilmelder du dig betalingsservice
1. Tilmeld dig på spastikerforeningen.dk/betalingsservice 
 Du skal bruge dit medlemsnummer, som står lige over dit navn  
 her på bagsiden
2. Ring eller skriv til os på 38 88 45 75 eller spastik@spastik.dk  
 og oplys dit cpr-nummer og dine bankoplysninger
3. Tilmeld dig via din netbank

Få en æske chokolade
Tilmelder du betaling af dit medlemskontingent til betalingsservice i 
perioden 19. august til 1. oktober 2016, får du en æske chokolade 
fra Summerbird Organic tilsendt. 
Send en mail til spastik@spastik.dk og skriv ”BS 2016” i emnefeltet 
og husk at oplys dit navn og din adresse.

Vi ser frem til at høre fra dig!

TAK!


