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SOMMERHILSEN FRA SKALDEPANDEN

For nogle uger siden bestod morgensam-
lingen i, at musiklæreren, som kom fra 
barselsorlov, fortalte om hvem han er, hvad 
han har bedrevet og hvad han vil med det 
at være højskolelærer. En efter min mening 
flot morgensamling, som også handlede 
om de valg vi som mennesker er nødt til at 
foretage.

Da musiklæreren var færdig, kom en lidt 
morgengnaven højskoleelev hen og spurgte 
mig ”om den slags kunne være undervisning 
af bred almen karakter. Det var dog latterligt 
at han skulle høre på dette menneske, som 
havde været i tvivl om han skulle satse på 
sine matematiske/økonomiske evner eller 
sine musikalske…” Den morgengnavne elev 
ville gerne have noget indhold, noget at 
forholde sig til.

Jeg måtte svare, som den, 
der har ansvaret – ”ja 
det var undervisning 
af bred almen karakter. 
Det handlede om at 
forstå et andet men-
neske for at forstå sig 
selv. En livsfortælling 
skal man ikke være enig 
i, men man skal bruge 
den til at forstå sig 
selv og det liv man 
selv vil leve.”

I mine 65 år har jeg væ-
ret til mange bisættelser/begravelser. I 
hvert fald mindst 120 – nok 2-3 om året. 
Siden jeg var stor dreng, har jeg til bisæt-
telser siddet og tænkt: ”Hvorfor skal al den 
viden, alle de erfaringer og alle de gode råd, 
gå tabt i ilden på krematoriet?”

Fredag den 25. april blev Palle Simonsen 
begravet – konservativ social- og finans-
minister og den statsminister vi desværre 
aldrig fik. Opvokset på en gård, som foræl-
drene måtte afstå under krisen i 30’erne, 
hvorefter Palle voksede op på fattiggården, 
hvor hans far blev forstander. ”Uanset de 
smarte regler og systemer vi får skabt, er der 
nogle mennesker, som skal have en ekstra 
støtte,” mente Palle Simonsen. Uden Palles 
støtte havde vi aldrig fået Vandhalla. Palle 
mente også, at dem, der har fået indsigt, 
begavelse og magt, har pligt til at være 
generøse. Og så havde han ikke meget til 
overs for griskhed og selviskhed. Palle var i 
mange år formand for Vanførefonden og for 
det Centrale Handicapråd.
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Tirsdag den 17. juni var jeg igen til bisæt-
telse. Det var Holger Kallehauge – landsdom-
mer og formand for PTU i mere end 40 år, 
vi skulle tage afsked med. Også Kallehauge 
har betydet meget for mig og for Egmont 
Højskolen. Det er bestemt Kallehauges 
fortjeneste, at vi fik det handicapkompen-
serende udstyr til de 3 nye huse.

Kallehauge fik et liv i to afsnit. Før august 
1951 og efter. Som 16 årig blev han indlagt 
på Blegdamshospitalet med polio, som 
bredte sig så hurtigt, at han måtte i ”jern-
lunge”. Datidens respirator. En maskine – et 
rør man blev lagt ind i. Ved hjælp af over- og 
undertryk kunne brystkassen bevæge sig op 
og ned. Kallehauge lå i denne i 2 år. Han blev 
indlagt som barn og udskrevet som voksen!

Han tog studentereksamen, læste jura og 
blev senere landsdommer og afløser for 
ombudsmanden. I 1973 blev han formand 
for Polioforeningen det, der i dag hedder 
PTU – Livet efter ulykken. Landsforeningen 
af polio, trafik og ulykkesskadede. Og så var 
han en meget væsentlig årsag til, at FN’s 
Handicapkonvention blev en realitet. I man-
ge år har han – sammen med Else – været 
en aktiv deltager på vores kursus i uge 31.
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Begge – både Holger Kallehauge og Palle 
Simonsen – var reflekterende mennesker, fra 
hvem jeg har hentet støtte, viden og hand-
lekraft, men også korrektioner eller kritik, 
når det var nødvendigt. Begge efterlader de 
sig bøger, artikler og megen viden, som kan 
hentes på nettet. Det er et kæmpe savn for 
mig og for skolen, at de ikke er her mere.

Vi skal lytte til hinandens fortællinger, for 
de er med til at skabe vores fælles forståelse 
af det at være menneske. Jeg er blevet så 
gammel, at jeg kan glædes ved at tænke på 
de døde – og det er Benny Andersens skyld. 
For nogen år siden læste han følgende digt 
for eleverne i Lillesalen:

Jeg tæller ikke ligefrem mine døde
noterer mig bare at tallet stiger støt
men hvad er døde tal
mod sprældøde venner.

Jeg har ikke noget imod de døde
nogle af mine bedste venner er døde
det påfaldende er blot deres
usvækkede livskraft

modsat adskillige nulevende som er
mere døde end levende
jeg kender flere uafdøde
som keder mig til døde

mens de rigtige døde
de professionelle
har det med at gå igen
på uventede tidspunkter

blander sig i alt
sætter skub i en kedelig samtale
får syrener til at blomstre midt om
vinteren.

Jeg frygter ikke de døde
jeg frygter mere de levende
som godt kan ta livsmodet fra mig,
men de døde gir mig oplevelser for livet.

Når de døde blander sig, når de sætter skub i 
en kedelig samtale er det fordi, vi har lyttet, 
fordi vi har taget det med, som var deres 
værdi. Måske et før og efter. For både Palle 
og Holger var der et før og et efter.

En af søjlerne til undervisning af bred almen 
karakter er demokratisk dannelse. Både Palle 
og Holger var politiske mennesker, forstået 
som mennesker for hvem oplysning og debat 
er fundamentalt for et demokrati, hvor de 
”stærke” skal være generøse – det vi også 
kalder solidaritet her på skolen.

Til næste år er det 100 år siden at ”Fruen-
timmere, fjolser, forbrydere, folkehold og de 
fattige fik stemmeret. Det skal fejres og det 
har vi faktisk fået nogle penge til. Men først 
skal vi have alle de forrygende sommerkurser 
afviklet, så skal vi have elevstævne og jule-
kursus. 5. juni næste år skulle gerne blive et 
brag af en fest, hvor vi mindes alle dem, der 
har skabt vores demokrati og solidariteten 
og hvor vi tager fat i fremtidens folkestyre. 

Alle ønskes en rigtig go’ sommer

Ole
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SIDEN SIDST
af Jens Bork

formand for Elevforeningen

Så er det igen et år siden Den Lille Grønne 
sidst udkom – og igen har det været et år 
med masser af aktiviteter på Egmont Høj-
skolen.

Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, 
at der fortsat er stor interesse for at være 
elev på Egmont. Her på forårsholdet har 
der været 183 elever, og der er også stor 
interesse for at blive elev til efteråret, hvor 
over 190 elever er indskrevet – og der er lang 
venteliste. Det er utroligt flot, når man hø-
rer, at mange andre højskoler har problemer.

Der er mange, der gerne vil være assistent 
på de lange kurser, og vi må med glæde kon-
statere, at hjælperne er meget engagerede, 
hvilket jo er med til at gøre Egmont til en 
unik og spændende højskole.

Det ser ud til at interessen for sommerkur-
serne i år igen er stor. Næsten alle kurserne 
er i skrivende stund fyldt op; Sommersjov 
i Hou i uge 28, som Elevforeningen er med 
til at arrangere, har venteliste. Læs mere 
om alle de spændende kurser på højskolens 
hjemmeside: www.egmont-hs.dk under linket 
»korte kurser«.

DET STORE PROJEKT 
Nu er det snart 1½ år siden, at Vandhalla 
blev indviet – med de meget handicapven-
lige bademuligheder, udvidelsen af hallen 
og det nye motionsrum. Det har givet nye 
muligheder for eleverne på skole. Der er ikke 
tvivl om, at det er med til, at der er så stor 
søgning om at blive elev på Egmont, både på 
de lange semestre, men også på sommerkur-
serne. Lokalsamfundet har også taget godt 
imod de nye muligheder med Vandhalla. Hvis 
du ikke har set alt det nye og spændende 

byggeri ved selvsyn, så glæd dig til næste 
gang, du kommer på Egmont.

Læs mere om Vandhalla på adressen:
www.vandhalla.dk

SLUSEN
I begyndelse af januar var der indvielse af 
endnu et spændende tiltag; byggeriet af, 
”Midgård”, ”Asgård” og ”Langhuset” – hver 
med fire bo-enhed. De i alt tolv enheder 
indeholder stue og soveværelse kombineret, 
samt et stort badeværelse, samt et værelse 
og badeværelse til hjælperen. I alt 24 elev-
værelser. ”Vores mål var dels at lave nogle 
små lejligheder, som man kan fungere i som 
kørestolsbruger. Det var også et mål, at 
byggeprisen var så billig, at det kan lade sig 
gøre at betale en husleje, selv på kontant-
hjælp. Vi synes det er lykkedes, og håber at 
det vil give inspiration til kommuner og bo-
ligforeninger,” fortalte forstander Ole Lauth. 
Næste gang du kommer forbi Egmont  kan du 
glæde dig til at se det spændende byggeri.

SOMMERSJOV I HOU 2014 
Elevforeningen er igen i år med til at ar-
rangere sommerkurset Sommersjov i uge 28 
i samarbejde med Dansk Handicap Forbunds 
Ungdomskreds og Egmont Højskolen. Kurset 
er i skrivende stund fyldt op og der er opret-
tet venteliste. Temaet for sommersjov i år er 
»tag skridtet«, så der skal nok blive gang i 
den igen i år.

ELEVSTÆVNET 2014
Elevstævnet ligger i år i weekenden den 31. 
oktober – 2. november og vi er for længst 
startet med planlægningen. Til stævnet 
glæder vi os til at vise alt det nye med byg-
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Ved semesterafslutning sagde vi farvel til:

Højskolelærer Inge Kristensen, som har 
været ansat i 8 år.

Højskolelærer Yutaka Kataoka, som har væ-
ret ansat i 17 år.

Forretningsfører Lis Dun, som har været 
ansat i 36 år.

Vi har ydermere taget afsked med:

Steen Rasmussen, Leder for pedelafd.

Annette Pedersen, Køkkenleder

Birgit Mikkelsen, HHA

geriet af Slusen frem for dem, der ikke skulle 
have set husene. Til stævnet sidste år satte 
vi rekord antalsmæssigt; til festen lørdag 
aften var vi godt 700 festglade mennesker 
samlet til en kæmpe fest.

Til stævnet 2014 satser vi på, at der skal 
være lige så meget gang i den. Det vil være 
super godt, hvis vi igen kan sætte deltager-
rekord. Vi vil gøre, hvad vi kan for at der skal 
blive gang i den til stævnet.

Invitation til stævnet vil blive udsendt først 
i september måned. Vi glæder os til at se 
rigtig mange til stævnet 2014.

MATERIALE TIL ÅRSSKRIFTET 
Deadline for materiale til Egmont Højsko-
lens årsskrift er den 20. november 2014. Vi 
håber, du har lyst til at skrive lidt om, hvad 
du oplever eller synes, der er relevant for 
årsskriftet – vi glæder os til at høre fra dig.

Elevforeningen ønsker alle en rigtig god 
sommer og glæder os til at se rigtig mange 
af jer til elevstævnet.

»VI MØDES PÅ EGMONT«
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Her i marts måned fik jeg et tilbud om at 
komme med på Egmont Højskolens studietur 
til New York den 31. marts - 9. april , da der 
var kommet et afbud på grund af sygdom fra 
en, der skulle have været med.

Det tog ikke lang tid at beslutte, at det 
ikke var et tilbud, der kunne siges nej til. 
Der skulle 44 med på turen, så det var lidt 
af en udfordring, når man ikke kender ret 
mange på forhånd. Det viste sig hurtigt, 
ikke at være noget problem, for inden vi 
nåede til Kastrup Lufthavn var jeg allerede 
rystet godt sammen med gruppen, og det 
gav mulighed for en masse god snak og 
hygge på turen. 

Der var lavet et særdeles spændende pro-
gram for hvad vi skulle se på turen. Mandag 
den 31. marts brugte vi på at rejse til New 
York og blive indkvarteret på vandrehjem-
met på Manhatten, hvor vi boede. Tirsdag 
formiddag og eftermiddag: Ellis Island og  
Frihedsgudinden. Sejle fra Batteri Park. 

TUR TIL NEW YORK
af Jens Bork

Gåtur til Brooklyn Bridge. Onsdag: Lær en 
ny at kende, hvilket betød, af vi fik snakket 
med mange New Yorkere. Torsdag formid-
dag: Top of the Rock Rockefeller bygningen. 
Eftermiddag: MOMA museum. Fredag formid-
dag og eftermiddag: Besøg på Staten Island 
”Lifestyles for disabled”. Aften: Musikaften 
på Blue Note, Small’s, Firestone. Lørdag var 
fridag, så vi var et par stykke, der tog ud 
for at set et hangarskib, der var bygget om 
til museum. Der var også udstillet en rum-
færge. Det var muligt at komme inden for 
i hangarskibet, selv om man sad i kørestol 
– en meget spændende oplevelse. Søndag 
formiddag: LaGree Baptist Church Gospel i 
Harlem, en spændende oplevelse. Mandag 
formiddag: American Museum of Natural 
History. Eftermiddag: High Line park West 
Village. Tirsdag formiddag: Ground Zero og 
Wall Street. Eftermiddag: Time Square og 
5th Avenue. Onsdag den  9. april var der så 
hjemrejse efter en meget oplevelsesrig tur.

Mange tak til alle for en super spændende tur.
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Enhver afdelingsleder vil mene, 
at medarbejderne i netop deres 
afdeling har det bedste job. 
Men det er med overbevisning 
i stemmen, at Tove Thøgersen 
fastslår, at HHA er den bedste 
og vigtigste afdeling på skolen. 
Hun understreger, at det er 
kontakten med eleverne, og det 
varierende og uforudsigelige 
arbejde, som gør HHA til en 
spændende afdeling at være 
ansat i.

Det er med begejstring, at afdelingslederen 
for HHA (Egmont Højskolens hjemmehjælps-
afdeling) beskriver afdelingen. I den varme 
sommerluft er det med stor iver, hun taler om 
afdelingens særpræg.

”Når man spørger mig, mener jeg jo, at HHA 
er den vigtigste afdeling på skolen, men det 
er alle nok ikke enige i. Vi er en afdeling, som 
har meget med eleverne at gøre, lige fra de 
kommer ind på skolen”, siger afdelingsleder 
for HHA Tove Thøgersen.

Arbejdet spænder bredt. Eleverne skal hjælpes 
op om morgenen. Nogle elever skal have gjort 
rent på værelset, mens andre skal hjælpes til 
at finde ud af, hvordan de selv

kan klare en del af rengøringen. Nogle skal 
have hjælp i spisesalen, og der skal gøres 
rent på de mange fællesområder. Det er netop 
variationen i arbejdet, som Tove Thøgersen 
mener, er god.

”Skolen er blevet stor efter udvidelsen med 
Vandhalla. Der er meget mere at gøre rent. 

ALT ER SÅ DEJLIGT OG UFORUDSIGELIGT
af Michael Pedersen, højskolelærer

Men alligevel synes vi jo, at 
vi har det bedste arbejde på 
skolen. Det er så varierende 
og uforudsigeligt, så man 
ved aldrig, hvad der vil ske. 
Selvfølgelig ved man, at hvis 
man er på rengøringsvagt, 
skal man gøre rent. Men al-
ligevel er alting er så dejligt 
og uforudsigeligt. Det er fan-
tastisk at være sådan et sted”, 
fastslår Tove Thøgersen.

KONTAKTEN MED ELEVER
HHA er en afdeling, som stort set alle elever 
får kontakt med. Der er mange elever, så de 
seneste år har det været svært at overskue 
alle behov i starten. Derfor har de i ansatte 
i HHA koblet sig på bordgrupperne, så tre 
HHA’ere har ansvaret for HHA opgaverne i fire 
bordgrupper.

”De enestående, altså dem, som ikke har assi-
stenter, men skal have lidt hjælp, har vi meget 
at gøre med. Vi hjælper nogle af eleverne op 
om morgenen. Vi gør rent på værelserne for 
mange af dem. Vi starter med at lave en aftale 
om, hvad de skal have gjort og hvad de selv 
kan gøre. Det skrives ind i et aftaleskema, som 
udarbejdes sammen med en af de HHA’ere, der 
er tilknyttet elevens bordgruppe”, fortæller 
Tove Thøgersen.

Ofte er det sådan, at unge med handicap, som 
kommer direkte fra forældrenes hjem, kan 
meget mere, end de selv tror. Der er vigtigt, 
at de får hjælp til at finde ud af, hvad de selv 
kan gøre.

”Vi vil meget gerne gøre rent sammen med 
eleverne, da der er noget pædagogisk i det. 
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Når de selv er med, finder vi sammen ud af, 
hvad de kan og hvad de skal have hjælp til. 
Desværre er problemet tit at finde tid til det. 
Vi er kun en på aftenvagten, så der er travlt 
og dårlig tid til den slags opgaver. Derimod 
er vi mange på dagsvagt. Men eleverne har jo 
undervisning om dagen, så der har de dårligt 
tid til at være med.”, forklarer Tove Thøgersen.

Som noget relativt nyt har HHA også fået en 
del med skolen BPA-teams at gøre. Det er især 
i starten, HHA er inde for at undervise borgere 
og assistenter.

”Vi giver dem undervisning i, hvordan vi 
mener, de skal gøre rent på deres værelser. 
Vi kan ikke forvente, at de gør rent, som vi 
synes, de skal, hvis vi ikke har fortalt dem, 
hvad vi forventer af rengøringsstandarden. Så 
det bruger vi meget tid af de første 14 dage 
på”, fortæller Tove Thøgersen.

NÅR NOGET LYKKES
Efter mange år på Egmont Højskolen har Tove 
Thøgersen været med til at sende mange 
elever videre i livet. Fra et HHA perspektiv 
er der mange succeskriterier for, at en elev 
kommer godt videre.

”Jeg synes, at vores succeskriterier for dem, vi 
hjælper, er meget individuelle. For nogen kan 
det være, at de, når de tager herfra, har lært 
selv at gøre rent. Lad mig give et eksempel: 
Lige nu har vi en blind elev. Vi har haft en 
blindekonsulent ude for at lære os, hvordan 
man underviser en blind i at gøre rent. Så vi 
gør rent sammen med den blinde elev. Nu ved 
vi så, hvad vi særligt skal være opmærksomme 
på, når han selv skal lære at gøre rent. Jeg 
håber og tror, at det lykkes for os at lære ham 
at gøre rent, selvom han ikke kan se”, siger 
Tove Thøgersen.

For andre elever handler det om, at de skal nå 
frem til en erkendelse af deres egne styrker og 
svagheder. Mens nogle skal lære at gøre rent 

selv, skal andre måske erkende, at det koster 
for mange kræfter at klare alt selv.

”Det kan være et mål, at en elev erkender, at 
hvis han eller hun skal bruge sit liv godt, er 
der nogle praktiske ting, vedkommende bør 
have hjælp til eller overlade til andre. Hvis 
man har et handicap, der gør, at man skal 
bruge en masse kræfter på at være højskole-
elev, deltage i undervisningen og i

det sociale liv, så er det måske ikke hen-
sigtsmæssigt, at man også skal bruge mange 
kræfter på at være med til at gøre rent. Det er 
vigtigt, at de bliver afklaret på, hvad de kan 
og hvad de fornuftigt kan bruge deres kræfter 
til”, fortæller Tove Thøgersen.

DEN GODE HHA’ER
Når der skal ansættes nye medarbejdere i 
HHA, er det ikke de formelle kompetencer, 
som er afgørende. HHA adskiller sig så me-
get fra en kommunal hjemmepleje, at det er 
helt andre kompetencer, der er vigtige for en 
ansættelse.

”En god medarbejder i HHA skal være fleksibel 
og rummelig. Vi har ikke nogle faste regler, så 
man må selv kunne tage stilling i en konkret 
situation. Samtidig er det vigtigt, at man har 
”hår på brystet” så man kan sige fra, hvis 
noget bliver for urimeligt. Man er jo alene på 
en vagt, så man skal kunne rumme en masse 
og samtidig kunne sætte grænser og sige ”nu 
stopper festen”. Indimellem må man være 
skrap”, siger Tove Thøgersen.

Det er samtidigt vigtigt, at en ansøger er klar 
over, at man som HHA’er indgår i højskolelivet 
og dermed er en del af en større helhed.

”Vi arbejder jo ud fra samme værdier som 
den øvrige skole: myndighed, værdighed og 
solidaritet. Det skal man som ansat kunne 
respektere og se sig selv som en del af. Det 
er jo grundlaget for hele skolen”, fastslår Tove 
Thøgersen.
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Tidligere kunne et handicap betyde, at rej-
ser og ferier i udlandet var forbundet med 
utryghed og bekymring. Mange har næsten 
været tvunget til at blive hjemme i Danmark. 
Det er slut nu.

Alle har ret til at rejse og for at sikre, at 
det sker i tryghed og sikkerhed, har EU-
Kommissionen nu indført et sæt fælles prin-
cipper og rettigheder, der gælder i samtlige 
medlemslande. Uanset om man rejser med 
bus, fly, færge eller tog.

HANDICAP INGEN HINDRING
En omfattende sektion af de fælles ret-
tigheder drejer sig om at sikre borgere med 
handicap. En opgørelse har vist, at mere end 
én ud af fem EU-borgere oplever vanskelig-
heder i forbindelse med rejser på grund af 
alderdom, handicap eller nedsat mobilitet, 
og derfor har EU-Kommissionen indført en 
række særlige rettigheder, der skal gøre 
det muligt for dem at komme rundt ligesom 
alle andre.

Det betyder et forbud mod forskelsbehand-
ling og ret til gratis assistance. Rejsende 
med handicap er således blandt andet beret-
tiget til assistance i forbindelse med af- og 
påstigning, de skal kunne købe deres billet 
uden besvær, og selskabet er forpligtet til 
at træffe passende foranstaltninger til at 
sikre deres personlige sikkerhed undervejs.

HJÆLP I ALLE LANDE
Sammen med de fælles principper og rettig-
heder er der etableret lokale myndigheder i 
hvert medlemsland. De varetager eventuelle 
klager, hvis rejseaktøren afviser at leve op 
til sine forpligtelser. På den måde bliver 

TRYGHED PÅ REJSEN I EU

klagen altid behandlet af en myndighed med 
lokalt kendskab, men med forankring i EU og 
speciale i passagerrettigheder.

KENDSKAB ER VIGTIGST
En central del af arbejdet med de fælles 
principper og rettigheder er at sørge for, at 
EU’s borgere er klar over, at de har dem og 
ved, hvad de skal gøre, hvis f.eks. deres ba-
gage forsvinder, deres fly er forsinket, eller 
de ikke får den hjælp, de er berettiget til.

Derfor er alle informationer og vejledninger 
samlet på websitet:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-
rights/da/index.html

Her kan man også læse, hvordan rejsende 
med handicap er sikret på tværs af alle 
transportformer:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-
rights/da/30-disabled-persons-and-persons-
with-reduced-mobility.html

Hvis man hellere vil have sine rettigheder 
lige ved hånden, uanset hvor man befinder 
sig, er der også mulighed for at få det hele 
som en app til smartphones. Med den kan 
passagerer, der f.eks. strander i lufthavne 
eller venter på forsvunden bagage, tjekke 
deres rettigheder på stedet.

App’en kan hentes med et klik fra websitet 
og kan bruges på både Apple iPhone og iPad, 
Google Android, RIM Blackberry og Microsoft 
Windows Phone 7.

Kan downloades her:

http://ec.europa.eu/transport/passenger-
rights/da/mobile.html
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Det var et af de budskaber, som DH fik med 
fra mødet d. 30. april med ministeren for 
Børn, Ligestilling, Integration og Sociale 
forhold Manu Sareen om netop retssikker-
heden.

DH var inviteret til møde med ministeren for 
at drøfte de retssikkerhedsproblemer, som i 
den sidste tid har været fremme i medierne. 
Problemstillinger som handicaporganisatio-
nerne længe har forsøgt at råbe op om, men 
som først nu anerkendes som et problem, der 
skal ses nærmere på. DH understregede på 
mødet, at det er handicaporganisationernes 
klare oplevelse, at der er tale om et generelt 
problem med retssikkerheden i kommunerne 
og ikke bare enkeltstående tilfælde. 

 DH lagde særlig vægt på tre problemstil-
linger. Den første handler om kommunernes 
manglende incitament til at træffe rigtige 
afgørelser og at der for visse ydelser kan 
være en økonomisk gevinst for kommunen 
ved at give et afslag, selvom borgeren har 
et behov. Det drejer sig bl.a. om aflastning, 

RETSSIKKERHED ER ET FÆLLES ANLIGGENDE

ledsagelse og socialpædagogisk støtte. Den 
anden problemstilling handler om, at sa-
gerne i mange tilfælde ikke er tilstrækkeligt 
oplyste, fordi kommunerne ikke indhenter 
specialiseret viden eller tilsyneladende ser 
bort fra den. Det betyde,r at borgerne ikke 
får de rigtige tilbud. Den sidste problemstil-
ling handlede om de allersvageste borgeres 
mulighed for at klage. Personer, der fx ikke 
har sprog eller ikke selv kan ringe til kom-
munen, når sjældent at klage.   

 DH havde dog ikke kun problemer med til 
ministeren, men kom også med løsnings-
forslag. Bl.a. forslag om at Ankestyrelsen 
får initiativpligt til at bringe sager over 
til tilsynet, hvis der er en kommune, der 
gentagne gange får omgjort mange sager, 
samt forslag om at der stilles krav om, at 
kommunerne skal indhente den nødvendige 
viden til at afdække borgernes behov, og 
at handicaporganisationernes rådgivninger 
skal styrkes, for at kunne støtte borgerne 
ift. bl.a. klagesager.

 Ministeren lyttede opmærksomt og spurgte 
ind til de forskellige problemstillinger og 
efter konkrete eksempler. Det var dog ikke 
ministerens opfattelse at kommunerne be-
vidst træffer forkerte afgørelser og bryder 
loven. Ministeren vil nu se nærmere på 
problemstillingerne og på den baggrund ind-
drage handicaporganisationerne. Ministeren 
understregede, at han gerne ville være med 
til at løse problemstillingerne, men ikke kan 
løse alt.



15

FORETRÆDE IMOD FATTIGDOMSPROBLEMER

STORE ØKONOMISKE PROBLEMER VED 
OVER GANG TIL FØRTIDSPENSION TIL 
FOLKEPENSION
Årsagen er, at vi har fået henvendelser fra 
medlemmer, som har været på førtidspen-
sion hele deres liv og dermed ikke har en 
supplerende arbejdsmarkedspension. Denne 
gruppe oplever meget store økonomiske 
problemer, når de overgår til folkepension. 
Det skyldes primært, at de handicapkompen-
serende tillæg, som invaliditetsbeløbet (og 
merudgiftsdækning efter § 100), bortfalder. 
Vi opfatter det som meget uretfærdigt, at 
der er mennesker, som skal leve, i det vi vil 
betegne som decideret fattigdom, alene 
fordi de har haft en funktionsnedsættelse 
hele livet.

KENDT PROBLEM I DANSK HANDICAP 
FORBUND
En rundspørge viser, at 37 ud af 49 af DHF’s 
lokalafdelinger kender til eller har hørt om 
problemet, og når vi ser på konkrete eksem-
pler på budgetter, ser vi, at nogle risikerer 
at lande på rådighedsbeløb på under 1.000 
kroner, når de faste udgifter er betalt. Og 
vi har sågar set eksempler på budgetter, 
som går i minus. Det tvinger folk fra hus og 
hjem, hvis ikke de vælger at afhænde den 
handicapbil, som er deres eneste mulighed 
for at opretholde en aktiv tilværelse.

FØLGE OP PÅ FORETRÆDET MED KONTAKT 
TIL POLITISKE ORDFØRER
Vi er glade for, at politikere fra begge fløje 
udtrykte enighed i, at der er en udfordring, 
som man skal arbejde på at løse. Nu følger vi 
op på foretrædet ved at indgå i dialog med 
forskellige relevante ordførere.

Privatfoto: Ved foretrædet på Christiansborg 
deltog (fra venstre) landsformand Susanne 
Olsen, politisk konsulent Jeppe S. Kerck-
hoffs og medlem af socialpolisk udvalg Hans 
Jørgen Møller.
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ELEVHOLD EFTERÅR 2013 – FORÅR 2014

Aleks Husum 7190 Billund
Alex Christensen 2660 Brøndby Strand
Alexander Bentzen 8464 Galten
Alexander Kiil Orduna 8000 Aarhus C
Alexander Pregaard Christensen 9500 Hobro
Anders Gøhler Johansson 8000 Aarhus C
Anders Molbech Lund 7300 Jelling
Andrea Merke 9000 Aalborg
Andrea Plesner Bloch 8700 Horsens
Andreas Holm 7860 Spøttrup
Andreas Lyngø 8000 Aarhus C
Ane-Sophie Madsen 8464 Galten
Anja Maria Rottbøll Jensen 3310 Ølsted
Anna Michelle Nielsen 4400 Kalundborg
Anna Rollmann 8680 Ry
Anna Snogdal-Bech 8000 Aarhus C
Anna Sophie Dan Larsen 2500 Valby
Anne Kathrine Tegtmeier 8210 Aarhus V
Anne Kirstine Ifversen 9370 Hals
Anne Sofie Larsen 5466 Asperup
Arne B. Mathiasen 8300 Odder
Asami Sato Japan
Asbjørn Sejer Sander 8500 Grenaa
Asger Oldmark Østman 5000 Odense C
Astrid Boddum Kristiansen 8300 Odder
Benjamin Lyngkilde 8382 Hinnerup
Bent Lorenzen 6470 Sydals
Bjarke Mathias Jensen 5260 Odense S
Bjarke Stokholm Jensen 9330 Dronninglund
Bo Brokdorf Eriksen 8400 Ebeltoft
Bo Thyrri Sørensen 8000 Aarhus C
Bodil Brink Reuss Kristesen 6230 Rødekro
Camilla Aneto Olesen 7140 Stouby
Camilla Løjngaard Sevelsted 8000 Aarhus C
Camilla Madsen 7700 Thisted
Camilla Storm Vibæk Jensen 5000 Odense C
Camilla Uldbjerg Nielsen 8700 Horsens
Camilla Wilhardt Boesen 8230 Åbyhøj
Caroline Filippa Langfeldt Knabe 8000 Aarhus C
Casper Østergaard Hove 7770 Vestervig
Cecilia Munk 9510 Arden
Cecilie Bårdsen 7100 Vejle
Cecilie Fogh Christensen 6100 Haderslev
Charlotte Stougaard 8300 Odder
Chris Cronenford 1850 Frederiksberg C
Christian Bjerre Brix 8920 Randers NV
Christian Tams Carstensen 8800 Viborg
Christina Dige Sloth Johansen 9240 Nibe
Christina Friis Knudsen 5000 Odense C
Christina Kira Damgaard Hunnicke 3550 Slangerup
Christine Molbech Christensen 8370 Hadsten
Christinna Moric 8260 Viby J
Christoffer Lindø 5642 Millinge
Christoffer Nymark Sune Andersen 3200 Helsinge
Christoffer Viuff Hedegaard 7100 Vejle
Clara Thorbøll 8330 Beder
Daniel Boe Vennevold 6920 Videbæk
Danny Bolmgreen Pedersen 2970 Hørsholm
David Kwabena Torsutsey Ghana
Delgermaa Chimedtseren Mongoliet
Dennis Neesgaard 7000 Fredericia
Dennis Rode Petersen 6700 Esbjerg
Dennis Strøm Bangsgaard Hansen 8000 Aarhus C
Dianna Enemark 6600 Vejen
Ditte Helbech Jensen 9500 Hobro

Ditte Sofie Thomsen 9700 Brønderslev
Emil de la Motte Ørskov Olsen 2840 Holte
Emil Eide Hansen 5960 Marstal
Emil Huber Jezek 5762 Vester Skerninge
Emil Mandrup de Reybekill 8210 Aarhus V
Emmylou Seino Japan
Fie Thorup 8000 Aarhus C
Frederik Graakjær 6920 Videbæk
Frederik Holm Egdal 8200 Aarhus N
Frederik Hviid 8220 Brabrand
Frederik Vejlgaard Venø 5200 Odense V
Hannah Schousboe Uldall 8600 Silkeborg
Hanne Lise Hauge 7300 Jelling
Hans Jørgen Skydt Andersen 9460 Brovst
Hari Prasad Uprety Nepal
Heidi Søndergaard 5270 Odense N
Heinke Bornebusch 5800 Nyborg
Helene Elsig Dalgaard 8340 Malling
Helene Aarestrup Christensen 6470 Sydals
Helle Squillaci 7900 Nykøbing M
Henriette Devantier Christensen 7080 Børkop
Henriette Stausholm 2770 Kastrup
Hitomi Suzuki Japan
Honami Kojima Japan
Ida Juel Larsen 9800 Hjørring
Ida Sinread Castella McDonald 8600 Silkeborg
Isabella Ceylan Ersan 2980 Kokkedal
Isabella Friis Schneider 6760 Ribe
Jacob Helmbo Hansen 3460 Birkerød
Jacob Nørgård Larsen 5750 Ringe
Jacob Riis Nielsen 4700 Næstved
Jacob Skriver 7700 Thisted
Jane Lundfort 8230 Åbyhøj
Jens Kjær Klinggaard 6200 Aabenraa
Jens Kruuse-Andersen 8355 Solbjerg
Jesper Berdin Bracht 6330 Padborg
Jesper Nørgaard 8300 Odder
Joachim Schou 8230 Åbyhøj
Joel Kawanguzi Uganda
Johan Halberg 8200 Aarhus N
Johan Søgren Jensen 5771 Stenstrup
Johanne Elmbæk Kassow 7870 Roslev
Johannes G. K. Mikkelsen 8200 Aarhus N
John Erik Smedegaard Olsen 4640 Faxe
Jonas Abitz Boysen 4180 Sorø
Jonas Lambæk Sørensen 5700 Svendborg
Juliane Bøgelund Thomsen 9500 Hobro
Julie Kjer Bertelsen 6950 Ringkøbing
Julie Pachai Mikkelsen 2100 København Ø
Juliet Jensen 9200 Aalborg SV
Jørgen Bjerre Pedersen 6000 Kolding
Kakeru Yomogita Japan
Kamille Carstens Hansen 7130 Juelsminde
Karen Bundgaard 7100 Vejle
Karoline Fischer Thomsen 8230 Åbyhøj
Kasper Djernæs 8660 Skanderborg
Kasper Kam Wium Pedersen 5463 Harndrup
Kasper Lindvig Jørgensen 5500 Middelfart
Kathrine Louise Mai Pedersen 5762 Vester Skerninge
Kathrine Stagaard 6715 Esbjerg N
Katrine Hansen 8260 Viby J
Katrine Lærke Knudsen 7100 Vejle
Kei Watanabe Japan
Kento Yamaguchi Japan
Kirstine Elsig Dalgaard 8340 Malling
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Kirstine Lautrup Sørensen 6400 Sønderborg
Kristian Bak Tophøj 8000 Aarhus C
Kristoffer Stavad Nielsen 8230 Åbyhøj
Kristoffer Voigt Simonsen 4700 Næstved
Lars Møller 9500 Hobro
Lasse Gellert Christensen 4622 Havdrup
Lasse Hansen 9550 Mariager
Lasse Jaaks Sletting 9492 Blokhus
Lasse Larsen 5750 Ringe
Latifa Lykke Ben Mabrouk 7400 Herning
Laura Bjerregaard 1902 Frederiksberg C
Laura Mandrup Andersen 7700 Thisted
Laura Rohde Pedersen 8660 Skanderborg
Laurits Holm Nim 8230 Åbyhøj
Laurits Jørgensen 8544 Mørke
Lea Rothausen Hansen 7100 Vejle
Lene Lund Andersen 9830 Tårs
Line Hedensted 8700 Horsens
Line Juul Levisen 9460 Brovst
Line Nørgaard Skands 5631 Ebberup
Line Sander Dreyer 8270 Højbjerg
Lise Kristiane M. H. Jensen 8000 Aarhus C
Loui Ølenschlæger Flarup 9500 Hobro
Louise Tomshøj 8300 Odder
Luna Overgaard Gudmundsen 6710 Esbjerg V
Luna Stæhr Andersen 8660 Skanderborg
Mads Anders Dahl Bording 8300 Odder
Mads Heibing 4050 Skibby
Mads Lund 9690 Fjerritslev
Mads Lyngø Jensen 8000 Aarhus C
Mads Rud Lund 7130 Juelsminde
Mads Skrydstrup Holst 8300 Odder
Mads Søvsø Mikkelsen 8660 Skanderborg
Mads Wieslander Madsen 4040 Jyllinge
Magnus Sejer Damkjær 8740 Brædstrup
Mai Kotaka Japan
Malene Ørgaard Kloster 7620 Lemvig
Malte Skovsager Andersen 5464 Brenderup Fyn
Marcus Hauge Mårtensson 8870 Langå
Maria Bork Kruse 5792 Årslev
Maria Hellegaard Mygind 8660 Skanderborg
Maria Ramsing 4270 Høng
Maria Sig Overgaard 7400 Herning
Mark Ahnfeldt Dissing 9500 Hobro
Martha Masibo Mwaule Uganda
Martin Siggaard Haun 8340 Malling
Martine Mølbak Mønster 4632 Bjæverskov
Mathias Moldt Mathiesen 6200 Aabenraa
Mathias Vestergaard Götke 8240 Risskov
Megumi Takahashi Japan
Meheshwar Ghimire Nepal
Mette Fuglsang Kristensen 9800 Hjørring
Mette Hansen 8330 Beder
Mette Opal Lykkegaard 9610 Nørager
Michael Høgh 9210 Aalborg SØ
Michael Nielsen 8722 Hedensted
Michael Thyregod Jensen 9270 Klarup
Michinaga Okuda Japan
Mie Bredahl Sørensen 8210 Aarhus V
Mie Rikke Lehmann 8543 Hornslet
Mike Nielsen 8200 Aarhus N
Mikkel Georg Martinussen 2660 Brøndby Strand
Mikkel Vestergaard Find 4000 Roskilde
Mira Suljic 8300 Odder
Nadja Lund Stoffregen 9530 Støvring
Nana Imada Japan
Nanna Kaysen 8300 Odder
Nanna Lund Søgaard 7700 Thisted
Nanna Rahbeck 7430 Ikast
Naoko Tani Japan

Nichlas Rauff Heide 7330 Brande
Nicholas Stratigos 8000 Aarhus C
Nicholine Zalina Engelbrekt 8300 Odder
Nicklas Kaaber Pedersen 4241 Vemmelev
Nicolaj Rasmussen 3500 Værløse
Nikolaj Christensen 3650 Ølstykke
Nikolaj Frausing Rasmussen 6400 Sønderborg
Nikolaj Heinisch Steffensen 4780 Stege
Nikolaj Janaka Hansen 2900 Hellerup
Nikolaj Rasmussen 6400 Sønderborg
Nina Bondo Mønster 8600 Silkeborg
Nora Maria Hiitola-Pedersen 8464 Galten
Ojok Banja Uganda
Ole Kann 3400 Hillerød
Oscar Arvidsson 8300 Odder
Pernille Loft Kolding 5492 Vissenbjerg
Pernille Skøtt Kroer 8940 Randers SV
Pernille Slot 6100 Haderslev
Peter Uttenthal Nielsen 2750 Ballerup
Randi Petersen 6270 Tønder
Rasmus Bang Knudsen 7480 Vildbjerg
Rasmus Burmeister 7000 Fredericia
Rasmus Neessen 6740 Bramming
Rikke Charlotte Bredal Dam 8000 Aarhus C
Rikke Kathrine Hansen 7700 Thisted
Rikke Lund Nielsen 5270 Odense N
Ronnie Helbæk Witt Mortensen 8362 Hørning
Sanne Hermansen Broxgaard 5500 Middelfart
Sara Søndergaard 8240 Risskov
Signe Dandanell Agerschou 7700 Thisted
Signe Højberg 7700 Thisted
Signe Skov 7100 Vejle
Sille Subcleff Larsen 3520 Farum
Simon Hansen 8500 Grenaa
Simon Meiniche 8300 Odder
Simone Selina Hansen 1650 København V
Sofie Bundgaard 7700 Thisted
Sofie Kauffeldt Hammelsvang 8680 Ry
Steen Jacobsen 8800 Viborg
Stine Hygum Sørensen 6534 Agerskov
Stine Marie Thorrud 8464 Galten
Stine Matras 8464 Galten
Sune Poulsen 8000 Aarhus C
Søren Limkilde Kingo Christensen 5492 Vissenbjerg
Søren Overgaard Petersen 9800 Hjørring
Taia Janina Kleinerman 8660 Skanderborg
Taisuke Asano Japan
Tenna Damm 8660 Skanderborg
Theis Andersen 9000 Aalborg
Thit Bjerre Hjortborg 8641 Sorring
Thobias Moore Højer 9460 Brovst
Thomas Beckmann Grosen 3050 Humlebæk
Thomas Feldbæk 8230 Åbyhøj
Thomas Skjoldborg 7830 Vinderup
Timothy Kiyingi Uganda
Tobias Borup 8381 Tilst
Tobias Grubbe Sørensen 8300 Odder
Tomas Strøbye 2000 Frederiksberg
Tomoko Okamoto Japan
Torill Donslund Nielsen 2400 København NV
Trine Møller 7700 Thisted
Troels Thøgersen 7300 Jelling
Vibeke Christiansen 4300 Holbæk
Vincent Laweh Ghana
Yasmin Kiyak Ebbesen 7200 Grindsted
Yasuhisa Wakabayashi Japan
Yu Imai Japan
Yukiko Enomoto Japan
Yumena Shibayama Japan
Yuriko Tanaka Japan



18

ADRESSER, ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Formand, medlem af skolens bestyrelse:
Jens Bork jcbork@stofanet.dk
 Vestervænget 39, 7323 Give  20 46 25 72

Næstformand, medlem af højskolens bestyrelse:
Wilton Jensen orluff52@live.dk
 Bakkedraget 8, 7490 Aulum  30 74 24 57

Kasserer:
Jørn Skov Hansen jskovhansen@stofanet.dk
 Museumsparken 36, 6623 Vorbasse  40 54 91 62

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Tina Laursen tinabl70@gmail.com
 Færøvej 79, 9800 Hjørring  28 96 37 80

Rene Hansen rph1969@hotmail.com
 Brøndby Møllevej 9, 2605 Brøndby   27 12 86 40

Dorthe Mortensen dm@egmont-hs.dk
 Villavej 25 B tv., Hou, 8300 Odder  20 72 70 02

Suppleanter 
1. Anita Lorentzen bamselight@gmail.com
 Bævervej 6, 8700 Horsens  20 77 00 22

2. Johanne Bach johannebach@gmail.com
 Vestervænget 75, 7523 Give  27 57 74 83

Elevholdsrepræsentant 2014:
Dennis Neesgaard dennisneesgaard@gmail.com
 Kongensgade 67, 7000 Fredericia  41 42 74 10

Elevholdsrepræsentant 2013:
Laura Pachai Mikkelsen i_laura_i@hotmail.com
 Skjoldborgsvej 7B, 8230 Åbyhøj  28 78 01 43

Elevholdsrepræsentant suppleant 2013:
Kristian Lyngby Poulsen kristian_lyngby@hotmail.com
 Plantagevej 38, 1.tv., 9900 Frederikshavn  26 11 24 18

Egmont Højskolen
Forstander Ole Lauth og Højskolelærer Karin Busk mail@egmont-hs.dk
 Villavej 25, Hou, 8300 Odder  8 7 81 79 00



Ring til KLO på tlf. 75 36 31 78
og hør om hvilke lydbøger,
der er indlæst.
Du kan også skrive. Adressen er:
KLO, Torvegade 1, 6600 Vejen

Husk Støtteforeningen for KLO
som sikrer KLO's fremtid.
Ring til KLO for nærmere oplysninger.



ELEVSTÆVNET
31. oktober - 2. november 2014

(invitation udsendes omkring 1. september)

Successen fortsætter
Oven på sidste års succes udbydes igen et 

julehøjskolekursus 21. - 27. december 2014.

Kunne du tænke dig at deltage, 
så hold øje med højskolens hjemmeside:

www.egmont-hs.dk 
(se under ’korte kurser’)

hvor informationerne vil blive bragt, 
så snart alt er på plads.
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