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SOMMERHILSEN FRA SKALDEPANDEN

Under min tandbørstning den 9. februar 
var socialborgmester Mikkel Warming i 
morgenradio på P1. Han var frustreret over, 
at antallet af børn og unge med diagnoser 
indenfor autismespektret er seksdoblet 
siden 1995. En sådan stigning får hele sy-
stemet til at kollapse. Socialborgmesteren 
gav også udtryk for at der bliver flere og 
flere »handicappede«: de lever længere, 
både de udviklingshæmmede og dem med 
muskelsvind, men også flere og flere over-
lever trafikulykker. Det kom ikke frem, hvad 
vi snakker om i antal rigtige mennesker og 
rigtige kroner. 

Mikkel Warming efterlyste en national debat 
om, hvorvidt det er rimeligt, at den enkelte 
kommune selv skal hænge på udgiften, når 
prognoserne ikke passer til de fastlagte 
budgetter. Warming foreslog også, at man 
burde drøfte, hvorvidt vi overhovedet kan/
skal leve op til idealerne i Serviceloven og 
FN’s Handicapkonvention. 

Naturligvis kan vi drøfte spørgsmålet om, 
hvorvidt danske love og konventioner skal 
overholdes, selvom det drejer sig om »de 
handicappede«. Den diskussion havde vi 
i 1920erne og 30erne og det der kom ud 
af debatten dengang, er bestemt ikke flat-
terende for dansk handicaphistorie. I tider 
med vigende økonomisk aktivitet må også 
»handicappede« holde sig tilbage. Tjae…

Det kunne være derfor, at regeringen ikke vil 
underskrive og ratificere tillægsprotokollen 
til FN’s Handicapkonvention af 13. december 
2006. Tillægsprotokollen giver mennesker 
med handicap ret til at klage over deres 
egen regerings mulige overtrædelse af Han-

dicapkonventionen. Både 
velfærdsminister Karen 
Jespersen og hendes 
afløser, indenrigs- og 
socialminister Ka-
ren Ellemann sagde, 
sammen med et flertal 
i folketinget, nej til at 
godkende tillægsproto-
kollen. Synspunktet var, 
at »Danmark har et 
tilfredsstillende 
klagesystem«. 
Folketinget ratificerede 
konventionen men ikke tillægsprotokollen 
lige før det gik på sommerferie for en uge 
siden. 

I årsskriftet 2008 og i forskellige andre 
sammenhænge har jeg gengivet historien 
om Anja, der kun måtte komme 4 måneder 
på højskole med støtte. Anjas ankesag viste 
også, at den personlige støtte er bundet til 
hendes bolig. Det Folketinget har vedtaget 
i 1998 om boliger og støtte for mennesker 
med handicap er fint nok, men det er ikke 
den praksis kommunerne følger og det har 
klageinstansen sanktioneret. Vi må kon-
statere, at institutionsbegrebet eksisterer 
i bedste velgående, for unge i et botilbud, 
hvor den socialpædagogiske støtte efter ser-
viceloven er inkluderet i botilbuddet. Anja 
har aldrig ønsket et sådant botttilbud. Hun 
ønsker den selvvalgsret, som stort set alle 
partier i det danske folketing går ind for.

Det skal vise sig, om vi kan bruge Artikel 19 
i konventionen, der handler om:
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Retten til et selvstændigt liv og til at være 
inkluderet i samfundet.

Deltagerstaterne anerkender, at alle perso-
ner med handicap har lige ret til at leve i 
samfundet med samme valgmuligheder som 
andre, og skal træffe effektive og passende 
foranstaltninger til at gøre det lettere for per-
soner med handicap fuldt ud at nyde denne 
rettighed samt fuldt ud at blive inkluderet og 
deltage i samfundet, herunder ved at sikre: 

a) at personer med handicap har mulighed 
for at vælge deres bopæl, samt hvor og 
med hvem de vil bo, på lige fod med andre 
og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt 
boform,

b) at personer med handicap har adgang 
til et udvalg af støttetilbud i hjemmet 
og på boligområdet samt andre lokale 
støttetilbud, herunder den nødvendige 
personlige bistand for at kunne leve og 
være inkluderet i samfundet samt for at 
forebygge isolation fra eller udskillelse af 
samfundet,

c) at samfundets tilbud og faciliteter til den 
almene befolkning er tilgængelige for per-
soner med handicap på lige fod med andre 
og tager hensyn til deres behov. 

Velfærdsministeren udtalte følgende kort 
før hun fratrådte: »Danmark har et tilfreds-
stillende rets- og klagesystem. Det gælder 
også for personer med handicap. Ved at 

sige ja til tillægsprotokollen risikerer vi, 
at en international uafhængig komité kan 
tilsidesætte afgørelser truffet i det danske 
retssystem«. Og det ville jo være slemt. Mon 
ikke Mikkel Warming og Karen Jespersen og 
den nye indenrigs- og socialminister kan 
indgå en alliance om, at der er for mange 
handicappede, de lever for længe og koster 
alt for meget. Godt de ikke sad ved magten 
i begyndelsen af 1950erne, da der i løbet af 
kort tid dukkede godt 2000 mennesker op 
med diagnosen polio. Man diskuterede ikke 
om der var penge nok. Man løste problemet 
på en værdig måde. Må vi få værdighed og 
en ægte fritvalgsordning, som er i overens-
stemmelse med den konvention, der giver 
personer med handicap reelle rettigheder. 

Bortset fra den daglige kamp om pengene 
til et værdigt liv og til en skole med plads 
til forskellighed, har vi det rigtig godt på 
Egmont Højskolen. Det hold elever, vi tager 
afsked med fredag den 19. juni, har levet op 
til alt det, vi forventer af mennesker, som 
gennem et højskoleophold her i huset har 
udviklet sig til at blive værdige, myndige og 
solidariske borgere.

Alle ønskes en rigtig god sommer og vi 
glæder os til at se jer – enten som kursister 
eller til elevstævnet.

De bedste hilsner

Ole Lauth
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SIDEN SIDST
Af Jens Bork

formand for Elevforeningen

Så er det igen et år siden, Den Lille Grønne 
sidst udkom – igen har det været et år med 
masser af aktiviteter på Egmont Højskolen.

Og det er igen med stor glæde, vi kan kon-
statere, at der fortsat er stor interesse for at 
være elev på Egmont – her på forårsholdet 
har der været 145 elever. Der er også meget 
stor interesse for at blive elev til efteråret; 
med godt 160 elever allerede indskrevet, 
samt venteliste, er der fuld fart på. Det er 
utroligt flot, når man fortsat kan høre, at 
mange højskoler har store problemer.

Det har de seneste år været svært at få 
ansat de nødvendige handicaphjælpere, da 
efterspørgslen efter de unge er stor i hele 
samfundet. Men her efter finanskrisen har 
samfundet sat farten ned og der er atter 
stor interesse for at blive handicaphjælper 
på Egmont.

Det ser også ud til, at interessen for sommer-
kurserne er stor. Alle kurserne er i skrivende 
stund stort set fyldt op; Elevforeningens eget 
kursus Sommersjov i uge 28 har længe haft 
venteliste. Læs mere om alle de spændende 
kurser på højskolens hjemmeside:

http://www.egmont-hs.dk/

Der er forsat stor aktivitet på Egmont for at 
gøre skolen så moderne og handicapegnet 
som muligt. Rød Gang er blevet gennem-
renoveret fra A-Z og fremstår nu moderne 
og tilgængelige med bad og toilet på alle 
værelser.

DET STORE PROJEKT
Vi nærmer os sidste fase i planlægningen 
af det store projekt med udvidelse af hal-
len til fuld størrelse og nyt supermoderne 

svømmeanlæg med alt, hvad det kræver 
for at mennesker med handicap kan få en 
velfortjent svømmetur.

Der har været afholdt en stor arkitektkonkur-
rence, hvor flere arkitektfirmaer har givet 
deres bud på projektet og nu venter så den 
endelige afgørelse på hvilket projekt, der 
bedst opfylder de stillede krav og som pas-
ser inden for budgettet. Ole Lauth har lovet, 
at byggeriet vil stå klar i 2012. Spændende 
bliver det!

HISTORIENS VINGESUS
I anledningen af Egmont Højskolens 50 års 
jubilæum i 2006 søgte vi i vores gemmer 
efter materiale tilbage fra skolens start 
og frem til i dag. Vi har fundet noget fra 
slutningen af 50erne og starten af 60erne, 
bl.a. julehilsner, der blev sendt til tidligere 
elever. Det er meget spændende læsning om 
skolens start og hvilke tanker, man gjorde 
sig for at gøre skolen til så stor en succes, 
som den er i dag. Har du noget materiale 
liggende, der kunne være spændende for hi-
storien er Elevforeningen meget interesseret 
i at høre fra dig. Vi har allerede indskannet 
mange gamle billeder og andet spændende 
materiale og det hele kan ses på foreningens 
hjemmeside:

http://elevforening.egmont-hs.dk/

ELEVFORENINGEN
Vi kan fortsat konstatere stor interesse for at 
være medlem og for at følge med i Egmont 
Højskolens liv. En af de muligheder, der bli-
ver benyttet rigtig meget, er Elevforeningens 
hjemmeside, som løbende bliver opdateret.
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Derudover udsender Elevforeningen også et 
nyhedsbrev som email ca. en gang i kvar-
talet, og efter behov. Hvis du ikke allerede 
får nyhedsbrevet i din mail-boks, så skynd 
dig at tilmelde dig ved at sende en mail til 
Jens Bork: jcbork@stofanet.dk

Du kan også tilmelde dig via foreningens 
hjemmeside. 

ELEVFORENINGENS FLYVETUR 2009
I år går flyveturen til Tyrkiet og der er 24 
tilmeldte, hvilket er meget fint. Vi skal bo 
i lejligheder i et ny-renoveret lejligheds-
kompleks, som er meget handicapvenligt 
indrettet med handicapvenlige værelser og 
All Inclusive. Det bliver bliver spændende at 
se, hvordan det hele virker. 

Vi rejser i perioden 9.–16. august og alle, 
der skal med på turen, ønskes en rigtig god 
rejse.

SOMMERSJOV I HOU 2009 
Elevforeningen er igen i år med til at ar-
rangere sommerkurset Sommersjov i uge 28 
i samarbejde med Dansk Handicap Forbunds 
Ungdomskreds, Spastikerforeningens Ung-
dom, Muskelsvind Ungdom og Egmont Høj-
skolen. Kurset var fyldt op tre uger efter, at 
folderen var sendt ud, så de, der kom for sent 
må tage chancen på ventelisten og håbe på 

et afbud. Men flot er det, at der er så stor 
interesse. Temaet for kurset i år er »ILD«, 
så der skal nok blive gang i den.

ELEVSTÆVNET 2009 
Elevstævnet ligger i år i weekenden den 30. 
oktober - 1. november og vi er for længst 
startet med planlægningen. Vi håber selv-
følgeligt, at der kommer lige så mange stæv-
nedeltagere som sidste år, hvor vi havde et 
rekordstort antal deltagere; næsten 600 
mennesker samlet til festmiddagen lørdag 
aften. Selv om vi måtte fordele os i både 
hallen og spisesalen under festmiddagen, 
fungerede det rigtig godt.

For at være sikker på at huske weekenden, 
sæt kryds i kalenderen med det samme. Om-
kring 1. september sender vi invitationer ud 
til alle Elevforeningens medlemmer.

MATERIALE TIL ÅRSSKRIFTET 
Deadline for materiale til Egmont Højskolens 
årsskrift er den 15. november 2009. Vi håber, 
du har lyst til at skrive lidt om, hvad du 
oplever eller synes, der er relevant for års-
skriftet – 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 « 

 

Fra en regnvåd Egmont Festival 6 7



»Kunsten at tænke negativt« udkommer 
i disse dage på DVD, og fik man ikke set 
filmen i biografen, skal man unde sig selv 
at se denne rablende gale og humoristi-
ske, norske film..

Anmelderne var enige, da den norske film 
»Kunsten at tænke negativt« blev vist på 
de danske biograflærreder. Jyllands-Posten 
skrev »… er fuld af kulsort humor og fri for 
enhver politisk korrekthed« og i Politiken 
kunne man læse, at det er »En film, som det 
meste af vejen går så konsekvent på tværs af 
hykleri og god social tone, at den på trods af 
sine mangler fortjener opmærksomhed.«

Og det er da også netop på grund af den 
kulsorte humor og anti-sociale provokation, 
at man skal se filmen. Om ikke andet, så 
rusker den godt op med sin satire i de ste-
reotype billeder af mennesker med handicap, 
som stadig trives i bedste velgående mange 
steder i samfundet.

Der er ikke større dybde og filosofisk ansku-
else, men det er heller ikke formålet med 
Bård Breiens film. Det er en film, der provo-
kerer med sin politiske ukorrekthed. Og det 
er ikke kedeligt. 

Hovedpersonen i »Kunsten at tænke nega-
tivt« er 35-årige Geirr, der er blevet ryg-
marvsskadet efter en trafikulykke. Han er 
bitter og indelukket, hvilket får kæresten 
Ingvild til at kontakte den kommunale »po-
sitivitetsgruppe«. 

Som rebelsk nytilkommen udfordrer Geirr 
terapigruppen ledet af psykologen Tori, der 

KUNSTEN AT TÆNKE NEGATIVT
Af Birgitte Bjørkman

med sit fastklistrede smil og tænk-positivt-
slogan kvæler enhver antydning af livets 
mørke sider og ubekvemme sandheder.

Bård Breiens film er et oprør mod den over-
drevne, positive tænkning, man møder i 
terapeutiske kredse, her i skikkelse af psyko-
logen Tori, der tvinger gruppens medlemmer 
til at spytte deres vrede og negative tanker 
ned i en hæklet »skidtpose«. 

Handlingen foregår i og omkring Geirrs og 
Ingvilds velindrettede hus, hvor trappelif-
ten lægger scene til både ensomheden og 
kærligheden. Det besøg, der skulle få Geirr 
»omvendt«, kører da også hurtigt af sporet, 
og herefter er filmen spækket med den sor-
teste humor over temaet kunsten at tænke 
negativt. Vi følger filmens figurer, der, godt 
hjulpet med sprut og joints, giver los for 
vrede og sorg, men mest af alt – midt i et 
umiddelbart kaos – blot er tro overfor egne 
følelser, fortvivlelse og håb. 

Det kunne gøre ondt at se, men filmens gal-
genhumor og den bidske sketch med vakse 
replikker spillet fremragende af skuespillerne 
tillader ikke publikum at føle medlidenhed. 
Det er så grumt og grotesk, at det er en 
befrielse.

Handlingen bliver i filmens slutning kørt lidt 
af sporet i en overdreven absurditet, men 
som helhed fungerer filmen flot, og den kan 
varmt anbefales.

Kunsten å tenke negativt (2006). Norge. Spil-
letid: 79 min. Udgiver: Pan Vision.

Filmen er tidligere anmeldt i RYK! Nr. 2/
2009
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Loven om Borgerstyret Personlig As-
sistance har været gældende fra januar 
2009. Paragraffen erstatter den gamle 
hjælpeordning (Serviceloven §96) og 
den såkaldte lille hjælpeordning (§95). 
Vejledningen til loven er på trapperne og 
der er stadig mange spørgsmål, som vi 
sandsynligvis først får svar på de kom-
mende år.

Den første januar 2009 var Borgerstyret 
Personlig Assistance (BPA) en realitet. Det 
betød, at der er nogle ændringer i den gamle 
hjælpeordning, som mange har kæmpet for 
i lang tid. Kravet om at have et højt akti-
vitetsniveau for at få ordningen, er faldet 
bort. Nu er det behovet for hjælp, der afgør, 
om man kan få en BPA. Den største ændring 
er dog, at borgeren med BPA ikke længere 
behøver at være arbejdsgiver for sine assi-
stenter. Man kan vælge at overdrage arbejds-
giveransvaret til en nærtstående, et privat 
firma eller en borgerstyret organisation. Det 
er dog en forudsætning, at borgeren selv kan 
fungere som arbejdsleder. Mange håber på, 
at de to ændringer betyder, at flere kan få en 
sammenhængende hjælp. Men det er stadig 
usikkert, hvordan kommunerne vil tolke og 
udmønte den nye lov. 

EN NY ARBEJDSDELING
Med BPA er det blevet muligt at overdrage 
sit arbejdsansvar til andre. Det betyder, at 
mange af de adminstrative opgaver ikke 
længere behøver at belaste borgeren. Det 
betyder også, at man overdrager det juridi-
ske ansvar i forhold til sine ansatte til en 
nærtstående, et firma eller en organisation. 

Mange har følt, at det i perioder kan være 
belastende at sidde med hele ansvaret 
alene. Andre ser et problem i, at de ikke 
længere har det fulde overblik i forhold til 
assistenter. Men loven åbner op for, at man 
kan vælge at overdrage ansvaret og altså 
også vælge ikke at gøre det. Set fra Egmont 
Højskolens side er den nye mulighed en ge-
vinst, der måske giver mange af vores unge 
elever, som endnu ikke er modne nok til at 
påtage sig arbejdsgiveransvaret, mulighed 
for at få en BPA. 

BYDER SIG TIL
En del private firmaer har med BPA set nye 
muligheder for at tjene penge. En del bor-
gere, som allerede har en BPA, kan fortælle, 
hvordan de er blevet kontaktet af et privat 
firma, som tilbyder at overtage arbejdsgi-
verrollen. Nogle kan fortælle, at der bliver 
brugt aggressive metoder for at få kunder i 
butikken. Andre har undret sig over, hvor-
dan et firma har fundet netop deres adresse. 
Under alle omstændigheder er retten til at 
overdrage arbejdsgiveransvaret kommet for 
at blive. Derfor er der ingen grund til at 
forhaste sig og til at sige ja til et tilbud, der 
er svært at gennemskue. I virkeligheden er 
der ingen, der kender de økonomiske ram-
mer, som den enkelte kommune skal udmåle 
for, hvem de vil betale for en times BPA. De 
private firmaer kan derfor muligvis komme 
til at love noget, som de ikke kan holde. Der 
er god grund til at se tiden an.

HAR SET DAGENS LYS
I modsætning til den brede vifte af private 
firmaer, eksisterer der i øjeblikket kun en 
borgerstyret organisation, som man kan 
overlade arbejdsgiveransvaret til. Organisa-

BPA ER EN NY UDFORDRING
Af Michael Pedersen

højskolelærer og informationsmedarbejder
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tionen LOBPA (Landsorganisationen for Bru-
gerstyret Personlig Assistance) er opstået på 
baggrund af et fælles initiativ fra flere af de 
etablerede handikaporganisationer. Egmont 
Højskolen var med allerede fra starten, og 
ved den første ordinære generalforsamling, 
blev Lone Barsøe genvalgt til bestyrelsen. 
Det giver højskolen en god mulighed for at 
følge udviklingen på BPA-området. Samtidig 
kan vi være med til at sparke input i LOPBA 
især input omkring, hvad de nye unge bor-
gere med en BPA har brug for. Det er en 
unik mulighed, som vi vil bruge til gavn 
for eleverne, som måske efter et højskole-
ophold skal ud og være arbejdsledere med 
deres egen BPA.

SKAL STADIG LÆRE
Selv som arbejdsleder har den enkelte borger 
med BPA et stort ansvar. Der er mange ting, 
som den enkelte stadig har det fulde ansvar 

for. Det er stadig borgerens ansvar, at der er 
lavet en vagtplan, at der er styr på, hvem 
der arbejder hvornår, at assistenternes ar-
bejdsmiljø er godt, at samarbejdet fungerer 
optimalt og at eventuelle konflikter løses 
på en ordentlig måde. Faktisk er det de al-
lesværeste opgaver, som borgeren ikke kan 
overlade til andre. På højskolen har vi ef-
terhånden mange års erfaring i at undervise 
i at have en BPA. Det er undervisning, som 
vi til stadighed udvikler og kan blive bedre 
til. Som noget nyt vil vi i efteråret forsøge 
at udbyde et modulfag for assistenterne. Det 
har været et ønske fra politikernes side, at 
både borgere med BPA og deres assistenter 
i langt højere grad er uddannede til at indgå 
i den tætte arbejdsrelation. Det har Egmont 
Højskolen lang tids erfaring med, så vi håber, 
at højskolen bliver en naturlig aktør i uddan-
nelsen af borgere og assistenter.

Fra Temauge-Musical’en »Valentin« – bygget 
over C.V. Jørgensens album »Sjælland«
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KOMMUNALE REDEGØRELSER UDEN OVERBLIK
Af Stig Langvad

formand for Danske Handicaporganisationer

Inden kommunalreformen lovede regeringen 
os, at de ville skabe et system, der gjorde 
det muligt at se, hvilke tilbud borgere med 
handicap havde før kommunalreformen - og 
hvilke de fik efter reformen. Vi skulle år for 
år kunne følge, hvordan behovet for specia-
liseret hjælp var i de enkelte kommuner - og 
hvordan det blev løst.

Det har vi ikke fået. Det viser de kommunale 
redegørelser og rapporterne fra de Regionale 
Udviklingsråd. Regeringen har ikke formået 
at skabe forståelse i kommuner og regioner 
for, at dette overblik er nødvendigt. Kom-
munerne håndterer de statistiske værktøjer 
og rapporterne med, hvad vi vel kan betegne 
som »behersket entusiasme«. Eller direkte 
modstand.

Derfor er der i dag ingen, der aner, hvor 
stort behovet reelt er for f.eks. botilbud for 
mennesker med handicap. Jo, vi kan godt se 
nogle uhyggeligt store ventelister; men vi 
ser kun toppen af isbjerget. For kommunerne 
opgør ventelister efter forskellige metoder 
– eller de ignorerer spørgsmålene i deres 
rapporteringer.

De tendenser, vi faktisk trods alt godt kan se 
i de mange rapporter og redegørelser - dem 
kan regeringen slet ikke få øje på. Eksem-
pelvis er specialundervisningens problemer 
ikke kun beskrevet i udviklingsrådenes rede-
gørelser, men også i en selvstændig, kritisk 
rapport fra Evalueringsinstituttet EVA, der 
f.eks. påviser, hvordan valget af tilbud styres 
af økonomi, frem for individuelle, faglige 
hensyn. Mens udviklingsrådenes redegørelser 
viser, hvordan flere kommuner har så lange 
ventetider, uden andet undervisningstilbud, 

at de simpelthen overtræder undervisnings-
pligten. Herom skriver undervisningsministe-
ren i sin redegørelse til Folketinget: »Der er 
hverken i udviklingsrådenes redegørelser for 
specialundervisningen eller i de andre kilder 
indikationer på grundlæggende problemer på 
specialundervisningsområdet i 2008.«

Jeg tror, vi i handicaporganisationerne har 
en anden definition af »grundlæggende pro-
blemer« end man har i regeringen.

Undervisningsministeren har bedt kommu-
ner og regionale udviklingsråd om i år at 
kigge på den nye ungdomsuddannelse som 
et særligt tema. Men temaet er ikke særligt 
indgående beskrevet i de kommunale redegø-
relser. Socialministeren udpegede »tilbud til 
personer med erhvervede hjerneskader« som 
særligt tema på hendes område. Her undlod 
flere kommuner at svare overhovedet!

Hvad enten det skyldes forskellige metoder, 
forglemmelser, udygtighed eller obstruk-
tion, så er det statistiske og videnskabelige 
niveau i rapporterne under al kritik. Og al-
ligevel rapporterede de to ministre den 28. 
maj 2009 til Folketinget, at de kommunale 
redegørelser viser, at alt - sådan »generelt 
set« er gået godt. Kommunalreformen er en 
succes.

DET ER KIKKERTEN FOR DET BLINDE ØJE!
Hvad er behovet for specialiserede, kom-
munale ydelser? Er det faldet eller vokset? 
Hvordan opfyldes behovet og hvad vil det 
koste? Hvordan kan politikere – i regering 
og kommunalbestyrelser – acceptere ikke at 
have overblik over disse spørgsmål?
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GODE ARRANGEMENTER RUNDER SEMESTRET AF
Af Michael Pedersen

højskolelærer og informationsmedarbejder

Den sidste del af forårssemesteret har 
budt på en række arrangementer, hvor 
eleverne har haft lejlighed til at debattere 
aktuelle emner. Der har været besøg af 
flere politikere, som har givet spændende 
bud på holdninger og løsninger.

Forårssemesteret går på hæld. Om mindre 
end to uger spredes eleverne for alle vinde. 
Slutningen af semesteret har indeholdt en 
række arrangementer, hvor gæster udefra, 
elever og ansatte har haft lejlighed til at 
krydse klinger på holdninger.

EN SVÆR MEN NØDVENDIG DEBAT
Sidst i april besøgte folketingspolitikerne 
Pernille Vigsøe Bagge (SF) og Simon Emil 
Amitsbøl (Borgerligt Centrum) højskolen. 
Det var prostitution, som var på dagsorde-
nen. De to politikere gav først et oplæg. 

Pernille Vigsøe Bagge pegede på, at prostitu-
erede sjældent har valgt deres beskæftigelse 
frivilligt. Det er ofte under tvang eller social 
nød, man prostituerer sig. Hun vendte sig 
imod den ret til at købe sex, som nogle 
mænd mener, de har. Til sidst slog hun fast, 
at et forbud ikke kun kan gælde en bestemt 
gruppe. Derfor er hun uenig med Københavns 
kommune, som har forbudt ansatte at hjælpe 
en person med handicap med at få kontakt 
til en prostitueret.

Simon Emil Amitsbøl talte for, at man skal 
skabe ordnede forhold for prostituerede. Han 
vendte sig mod traficcing, altså handel med 
kvinder. Men han mente, at det skulle være 
muligt for kvinder at vælge prostitution som 

erhverv. Er et forhold indgået frivilligt, skal 
politikerne ikke blande sig.

Efter de to oplæg var der en livlig debat.

TAG BLOT RYGSÆKKEN PÅ
Den 1. maj kom Villy Søvndal på et lynvisit 
på Egmont. Han talte til eleverne i frokost-
pausen. Villy Søvndal lagde i sin tale vægt 
på, at der stadig er brug for solidaritet i Dan-
mark. Han forudså, at arbejdsløsheden vil 
stige, og at regeringens hårde linje overfor 
mennesker i arbejdsløshed vil ramme mange 
hårdt. Han mindes sin egen ungdom, hvor 
det ikke var uhørt for unge at tage nogle 
sabbatår. Selv havde han som ung kørt rundt 
i et gammelt folkevognsrugbrød i Sydeuropa 
og Tyrkiet og var sikker på, at han havde 
lært en masse. Han opfordrede eleverne til 
at blæse på regeringens krav om at komme 
hurtigt igennem uddannelse, tage rygsækken 
på nakken og få nogle oplevelser. Til slut 
proklamerede han under klapsalver, at denne 
regerings dage er talte og at der kommer en 
ny regering efter næste valg.

FRA KO TIL STRØM
Først i maj blev der holdt en debataften 
om biogasanlæg. Der var mødt mange lo-
kale borgere op. Aftenen startede med, at 
chefkonsulent i landbrugsrådet Bruno Sander 
Nielsen fortalte om, hvordan et biogasanlæg 
fungerer. Han pegede på, at udover energien, 
var fremstillingen af biogas en økonomisk 
fordel for landmænd og med til at reducere 
lugtscener for naboer. Derfor mente han, at 
brugen af biogas er vejen frem. Landmand 
Jens Gammelgaard gav sin vurdering af, 
hvordan fremstillingen af biogas skal foregå 
i Hou og omegn. Så var der lagt op til debat, 
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hvor biogasanlæg blev vendt som fremtidigt 
svar på en bæredygtig energikilde.

EN STOR FESTDAG
Fredag den 5. juni fejrede vi Grundlovsdag 
og indvielse af ny badebro. Om formiddagen 
blev der fejret grundlovsmøde. Folketings-
medlem Anne-Mette Winther Christiansen (V) 
og borgmester i Århus Nicolaj Wammen talte 
begge om, at vi skulle værne om vores de-
mokrati. De lovsang grundlovens betydning 
og pointerede, at retten til at ytre sig og til 
at have medindflydelse ikke er en selvfølge 
andre steder i verden. Begge fortalte, at der 
bliver lyttet til Egmont Højskolen, når skolen 
henvender sig til politikerne. De opfordrede 
alle til at bruge den ret, som grundloven 
giver, nemlig retten til at ytre sig og blive 
hørt. Derfor blev alle opfordret til at stemme 
til folkeafstemningen samt EU valget den 
kommende søndag.

Så blev det tid til at indvie den nye badebro. 
Godt 300 feststemte mennesker var mødt 
op på stranden. Formand for søsportcentret 
Stig Langvad holdt tale, hvor han takkede 
Arbejdsmarkedets Feriefond for den nye bro. 
Formand for Arbejdsmarkedets Feriefond 
Poul Ulsøe gav udtryk for, at feriefonden 
ser det som en unik mulighed for at give 
mennesker med handicap mulighed for at 
holde aktiv ferie i Hou. Jette Torp og Big 
Fies Big Band gav en fremragende koncert. 
De to kvinder klippede senere snoren over og 
kunne erklære den nye bro for åben. Mange 
strømmede ud på broen, bl.a nogle af høj-
skolens elever, der straks ville i vandet fra 
den nye bro. Der var arrangeret kapsejlads, 
hvor de to 49’er OL-guldvindere fra 2008 
Jonas Warrer og Martin Kirketerp kæmpede 
mod hinanden med hjælp fra et par elever 
fra højskolen. Det var en festlig eftermiddag, 
hvor den nye bro tog de mange feststemte 
mennesker med storm.

Hou Søsportcenter

Udsigt til havet– hver dag…

Villavej 25 · Hou · 8300 Odder · www.hou-seasport.dk · tlf. 87 81 79 99 · fax 87 81 79 79
en naturlig ferie – også for kørestolsbrugere

  Intet mindre end et godt tilbud 
i Østjylland, lige ud til Kattegat. 
Feriehuse med 8 sengepladser, tv, 
radio og brændeovn.

  Området har asfalteret stisystem, 
tennis, beach-volley og 150 meter 
badebro – og ikke nok med det, alt 
er handicapegnet indrettet med god 
plads til kørestole.

  Tror du det ikke, så ring efter en 
brochure på tlf. 87 81 79 99, eller se 
vores hjemmeside på Internettet:

     www.hou-seasport.dk

SPECIALTILBUD
for elevforeningens medlemmer

i 2009:
Uge 46, 47, 48, 49, 50, 51 

 for én uge kr. 1.250,–
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»HVIS DU TAGER MIG I HÅNDEN, KAN DU FØRE MIG HVORHEN DU VIL«
Af Gunnar Evers

Overskriftens citat stammer fra en af delta-
gerne på et weekendseminar »Hold da helt 
ferie«, i Dronningens Ferieby i slutningen 
af februar.

Selv om ordene blev sagt i en helt anden 
sammenhæng, dækker de ret godt over, 
hvordan de ca. 80 seminardeltagerne blev 
ført ved hånden gennem en mængde af de 
forberedelser og problemstillinger, der skal 
tages hensyn til, hvis en rejse som kørestols-
bruger skal blive en succes. Deltagerne blev 
også ført over flere kontinenter af medlem-
mer af RYK – rygmarvsskadede i Danmark, 
der fortalte om deres rejser og delte ud af 
deres erfaringer.

Gennem hele weekenden var der udstilling 
af produkter fra bl.a. de firmaer, der havde 
været med til at sponsorere seminaret. Det 
var derfor muligt at slappe lidt af fra alle 
de facts, der blev fyldt på, ved at kigge på 
feriehuse fra Cimbria Ferie, hvor indehaveren 
Joan Erbou fortalte om firmaets handicapeg-
nede feriehuse, eller tale med Cristel Clausen 
fra HandiTours om charterferie i udlandet. 
Man kunne også drømme om sol og Vester-
hav ved at studere brochurematerialet fra 
Feriecenter Slettestrand.

I afdelingen for hardware demonstrerede 
Niels Horsbøl fra Way-up den schweizisk 
producerede kørestolstraktor Swiis-trac.

Handicare præsenterede forskellige køre-
stolsmodeller og Boringa Hjælpemidler 
havde bl.a. en bærbar lift med.

Udendørs havde Langhøj Auto en lille ud-
stilling af biler med eksempler på bilind-
retning.

INSPIRATION OG PLANLÆGNING
Det er de færreste af RYKs medlemmer, der 
kan lade sig inspirere til en rejse, og så blot 
pakke kufferten og tage af sted.

Alt efter hvilken rejseform man vælger, 
kræver det et større eller mindre planlæg-
ningsarbejde, men for alle gælder, at forsik-
ringsforholdene skal være i orden.

Forsikringsrådgiver Gudrun Budde Gade for-
talte om vigtigheden af at være forsikret, 
og vel at mærke med de rigtige forsikringer. 
Både når man rejser som privatperson og 
som arbejdsgiver (med hjælper).

De nye begrænsninger på det gule sygesik-
ringsbevis betyder, at det er blevet endnu 
vigtigere med korrekt forsikringsdækning, og 
det blå sygesikringsbevis er obligatorisk, når 
man har en kronisk diagnose.

Mikkel Bundgaard fra RYK delte sine erfarin-
ger om at rejse med hjælper med os. Under 
planlægningen, som han mener, bør starte 
i rigtig god tid, kan et succeskriterium være 
at vælge den rigtige hjælper til turen. Der 
er ikke megen logik i at vælge en hjælper, 
der kun er fodboldfreak, hvis turens mål er 
museumsbesøg og udstillinger.

Det vil være en god ide, på forhånd at aftale 
med hjælperen, hvad han selv skal betale, 
hvordan hans fritid og pauser passes ind 
og hvordan han aflønnes under rejsen. Det 
kan forebygge eventuelle misstemninger 
undervejs.

TIL LANDS, TIL VANDS OG I LUFTEN
Hvis ferien foregår i egen bil, var der gode 
råd at hente hos Jesper Bang og Hans-Jørn 
Søgaard Andersen fra Langhøj Auto. De har 
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begge stor erfaring med bilferier over det 
meste af Europa.

Temperamentsforskelle betyder, at de rejser 
på vidt forskellige måder. Jesper kører helst 
helt frem til feriemålet i et stræk, mens 
Hans-Jørn benytter et mere adstadigt tempo 
med overnatninger undervejs.

De var dog enige om, at bilen skal være 
toptunet, så den burde kunne klare turen, 
og at et udvalg af forskellige reservedele 
er en god ide, så man selv i givet fald kan 
udbedre småting.

De nyeste EU regler om flytransport for 
personer med reduceret mobilitet, har gjort 
det langt lettere for kørestolsbrugere at 
tage med fly. Lars Henrik Hansen og Hans 
Agerbæk fra Billund Lufthavn gennemgik 
direktivet, der som udgangspunkt siger at 
»Alle, uanset handicappets art, og uden 
yderligere omkostninger skal sikres den 
nødvendige assistance for at kunne rejse 
med fly.« Direktivet gælder lufthavne og 
flyselskaber til og fra EU lande, og fra tred-
jeland, hvis flyselskabet er EU godkendt.

Assistance til handicappede finansieres 
ved at alle passagerer betaler et tillæg til 
billetten. Man skal altså ikke frygte eller 
acceptere ekstraomkostninger på grund af 
assistancen.

Allerede i planlægning af rejsen vil det 
være en god idé at gå ind på de aktuelle 
lufthavnes hjemmesider og orientere sig om 
handicapfaciliteterne.

WELCOME, WILKOMMEN, VELKOMMEN, 
BIENVENUE
Ved at vælge et charterselskab som rejse-
arrangør, slipper man for selv at gøre en 
del af planlægningen. Cristel Clausen fra 
HandiTours holdt et oplæg om baggrunden 
for firmaets start, og om hvilke rejsemål, 
bureauet udbyder.

Cristel, eller en af hendes konsulenter, har 
altid selv været på rejsemålet for at sikre, 
at hotellerne overholder de nødvendige 
standarder. Det vil på næsten alle rejsemål 
være muligt at få transport med liftbus, og 
på nogle rejsemål vil der være hjælpemidler 
til disposition, uden at der skal betales for 
dem, mens der andre steder er mulighed for 
at leje.

Er det nødvendigt at rejse med hjælper, er 
HandiTours behjælpelig med at søge legat til 
nedsættelse af hjælperens rejseomkostnin-
ger. Der vil normalt blive givet svar indenfor 
24 timer.

Scandic hotelkæden, der har hoteller i 
Skandinavien, Baltikum, Polen og Benelux, 
har en tilgængelighedspolitik, som kædens 
handicapambassadør, Magnus Berglund 
fortalte om.

Magnus har selv et fysisk handicap, og det 
er derfor naturligt for ham at tænke i til-
gængelighed.

Når kæden indretter nye hoteller, er ud-
gangspunktet altid en kombination af stan-
darderne i det pågældende land og Scandics 
egen standard.

Personalet bliver løbende uddannet og hotel-
indretningen ændres, så de altid er klar til at 
modtage gæster med særlige behov.

Filosofien er, at indretter man, så gæster 
med særlige behov kan klare sig, har man 
en høj grad af sikkerhed for, at alle gæster 
vil finde hotellet komfortabelt.

Kæden har en tilgængelighedstjekliste med 
93 punkter, hvoraf de 77 altid skal være 
opfyldt.

FRA AUSTRALIEN TIL AFRIKA
Som et pusterum fra alt det praktiske om-
kring rejselivet fortalte Lotte Tobiassen og 
Brian Holgersen om oplevelser fra deres 
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rejser. »Med barn og stok i bagagen« var et 
udpluk af oplevelser fra Lottes rejse på egen 
hånd i Afrika, og Brian fortalte om sin store 
rejse til Australien for et par år siden under 
overskriften »El-stol ingen hindring«. Brian 
har i et tidligere nummer af RYK Magasinet, 
skrevet en artikel om turen.

MED PIBER, TROMMER OG BOUZUKI
Også uden for auditoriet var stemningen in-
ternational. Den ene aften stod i Skotlands 
tegn. Krabbesalat og oksesteg på skotsk, 
og dertil underholdning på sækkepibe og 
trommer af Pipes and Drums, som Way-up 
havde sponsoreret. Selv om de tre skotske 
musikere i kilt kom fra Sønderborg, kunne de 
sagtens have overbevist flere af os om, at 
også sproget stammede fra Skotland. 

Næste aften var vi i Athens Plaka, hvor vi 
spiste lammekød og orkestret Hellas med 
dansere, der var sponsoreret af Langhøj 
Auto, underholdt. 

Seminariedeltagerne fik også selv – med 
svingende succes – mulighed for at træde 
trinene i de græske folkedanse.

OG VI SLUTTER I ITALIEN
Inden deltagerne igen spredtes for alle 
vinde, var der italiensk inspireret frokost og 
seminaret blev evalueret. Selv om en stor del 
af deltagerne var garvede rejsende, var der 
også nogle, hvor rejselivet ikke havde fyldt 
meget, efter de var blevet handicappede.

Mange var blevet inspireret til at prøve, og 
andre havde fået nye tips og ideer, så frem-
tidige rejser bliver mindre problematiske.

Cimbria ferie havde sponsoreret et som-
merhusophold, der blev vundet af Helle V. 
Christensen, og Kirsten Skovmose Sørensen 
vandt et ophold sponsoreret af Feriecenter 
Slettestrand

Formand Mikkel Bundgaard og Jane Horse-
well takkede alle oplægsholdere for deres 
indsats, ligesom vores faste sponsor Colo-
Plast og Way-up og Langhøj Auto der havde 
sponsoreret underholdningen de to aftener 
fik en tak med på vejen, inden deltagerne 
blev ønsket god tur hjem.

Artiklen er tidligere bragt i RYK! Nr 2/2009 
og gennemskrevet af Solveig Hansen til elev-
foreningens læsere

Fra højskolens forårs-
studietur til Italien
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Faktaboks Scandic hotels
Scandic hotellerne har en tilgængeligheds 
politik der omfatter 93 punkter, heraf SKAL 
de 77 altid være opfyldt.
Læs mere om Scandic hotellernes tilgænge-
lighed på: www.scandic-hotels.com

Faktaboks lufthavne
EU-Parlamentets regler fra 2006 om handicap-
pedes rettigheder ved flyrejser:
Alle personer med midlertidige eller perma-
nente handicaps skal kunne rejse med fly uden 
ekstraomkostninger
Der kan være få undtagelser begrundet i sik-
kerhed eller helbredstilstand. I sådanne til-
fælde skal rejsearrangør og luftfartsselskab 
forsøge at finde et acceptabelt alternativ.
Reglerne er gældende i alle EU lande og lande 
uden for EU, hvis der flyves med et EU god-
kendt flyselskab.
Den nødvendige assistance skal stilles til rå-
dighed, hvis lufthavnen får besked senest 36 
timer før afgang.ssistance kan rekvireres fra 
lufthavnens P-Plads til man sidder i flyet.
Reglerne er gældende for lufthavne med over 
150.000 passagerbevægelser.

Hjemmesideadresser:
På RYK's T-base er der omtale af overnat-
ningsmuligheder i mange europæiske lande:

www.ryk.dk
• Overnatningsmuligheder:

www.fbc.dk/overnatning
Rejseselskaber der arrangerer rejser for 
personer med handicap:
• Danmark:

www.jytteshandyrejs.dk
www.handitours.dk
www.christravel.dk

• England
www.disbilitytravel.com

• Holland
www.gehandicaptenreizen.nl

• Italien
www.disabiliforum.com

• Schweiz
www.myswitzerland.com/de.cim/reisen/
behinderung

• Tyskland
www.behindertenreisen-cm.de

• Krydstogt
www.vacationstogo.com

• Billeje
www.wheelchairgetaway.com

Ferieboliger i Danmark:
• Feriecenter Slettestrand

www.slettestrand.dk
• Henne Strand Ferie

www.hennestrandferie.dk/
handicapferie.htm

• Skagen
 www.skagen-ferielejligheder.dk

• Lalandia
www.lalandia.dk

• Cimbria Feriehuse
www.cimbria-ferie.dk

• Dronningens Ferieby
www.dronningensferieby.dk

Engelsksprogede hjemmesider,
hvor der kan søges råd om, hvordan rygmarvs-
skadede bør forholde sig ved lange rejser:
• www.spinalcord.org/resources/

index.php?link=T
• www.spinalcord.org/

news.php?dep=18&page=99
• www.sci-info-pages.com/travel-

leisure.html
• www.unitedspinal.org/publications/

action/2005/12/09/travel-after-a-spinal-
cord-injury-airlines/

• www.travisroyfondation.org/pages/
resources-books-travel.htm

REJSETIPS OG FACTS
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Toldinspektion
Som en hjælp ved toldinspektion kan du hos 
Coloplast rekvirere et rejsekort, der på syv 
sprog informerer om at bagagen indeholder 
nødvendige hjælpemidler til afhjælpning 
af inkontinensproblemer. Kortet opfordrer 
toldpersonalet til at vise hensyn og di-
skretion. Du kan bestille kortet gratis på 
www.coloplast.dk

Hvis du rejser med hjælper
Borgere med hjælperordning har mulighed 
for at søge ekstra hjælpertimer til kortere 
ferierejser (op til 14 dage), der kan desuden 
søges om betaling af ekstraomkostninger til 
forsikring, rejse og ophold for hjælperen.
Hvis man ikke har hjælperordning, kan der 
muligvis gives tilskud over merudgiftsord-
ningen.
Sørg for, at ting du er afhængig af (medicin, 
katetre osv.) er i din håndbagage.

Rejsetips til den lange flyrejse:
Det kan være svært for en kørestolsbruger at 
benytte toilettet i fly. Ved at få lagt fast urin-
kateter, kan problemet minimeres. Urinposen 
kan tømmes mens man sidder i flysædet.
Tarmtømning skal planlægges, så den ikke skal 
foregå under turen.
Tænk på risikoen for tryk- og siddesår. Brug 
fx puden fra kørestolen eller en letvægtsaf-
lastningspude.
Rygmarvsskadede har forhøjet risiko for vene-
trombose (blodprop i benene). Hornbæks læ-
ger anbefaler brug af støttestrømper, samt 75 
mg hjertemagnyl på rejsedagen og evt. dagen 
efter. Husk, det også gælder hjemrejsen.
Luftfugtigheden i fly er relativt lav, hvilket 
kan give vejrtrækningsproblemer hos høje te-
traer. Er du høj tetra, så tal med Hornbæk eller 
Viborg, inden du begynder en lang flyrejse.

Forsikringer:
• Gult sygesikringsbevis:
Dækker ferie- og studierejser under 30 dage
Kortet gælder kun akut lægehjælp, medicin og 
offentligt sygehus indenfor Europa. Der ydes 
kun hjemtransport i forbindelse med død.

• Blåt sygesikringsbevis:
Dækker alle former for rejser i EU lande. Kortet 
dækker evt. egenbetaling ved behandling.
Kortet er nødvendigt når du har en kronisk 
diagnose, ved arbejdsrejser og ved rejser på 
over 30 dage.

• Privat rejseforsikring:
Måske har du allerede en rejseforsikring 
gennem din indboforsikring, men husk, at 
hjælperen aldrig er dækket af den.
Man kan vælge at tegne en årsrejseforsikring 
eller enkeltrejseforsikring. Afhængig af den 
enkeltes rejsemønster, er der fordele ved 
begge typer. Ved tilvalg kan forsikringen 
tilpasses de nøjagtige behov man har.
Rejseforsikring for hjælperen kan enten være 
erhvervsrejseforsikring, eller hjælperen kan 
tegne sin egen årsrejseforsikring med ar-
bejdsdækning

• Erhvervsrejseforsikring:
Hvis du rejser under 30 dage om året, er det 
for dyrt at tegne erhvervsrejseforsikring.
Dækker i hele verden – også på fridage, alle 
der rejser som ansatte for brugeren. Forsikrin-
gen dækker ved al sygdom og hjemtransport. 
Der ydes redningshjælp, og hvis skaden er 
sket mens personen var på arbejde, ydes der 
erstatning for tabt løn.
Derudover kan der ved tilvalg forsikres mod 
andre hændelser.

Citater fra deltagerne:
Ellen Margrethe: »Seminaret har været en dejlig oplevelse. Rart at møde andre idioter som en selv. At 
være kørestolsbruger på ferie er under seminaret blevet et eventyr i stedet for et helvede.«
Maibritt: »Jeg er overrasket over, hvor meget der skal tages højde for inden en rejse.«
Signe: »Tag mig i hånden, og du kan føre mig hvorhen du vil.«
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42-årige Brian Joensen havde opgivet tan-
ken om at få et arbejde. Men takket være en 
ihærdig jobkonsulent, en imødekommende 
arbejdsgiver og Brians egen vilje til at ar-
bejde, har han i dag job som kranfører på 
affaldsforbrændingen L90 i Esbjerg. Kranen 
styrer han med fødderne!

En stor gul hånd strækker sig ned fra lof-
tet i den enorme affaldssilo og griber med 
sine fem fingre fat i en af affaldsdyngerne. 
Kort efter løfter den sig op nu med fire et 
halvt tons affald knuget i håndfladen. Fra 
små porte i siden af siloen kører lastbiler 
jævnligt til og læsser nyt affald ned i bun-
kerne, og de gule krangrabbe har travlt med 
at fordele affaldsmængderne jævnt i siloen, 
så den automatiske kran kan løfte det ind i 
forbrændingsovnen.

Højt oppe under loftet bag tykke glasruder 
sidder kranføreren og styrer den store hånd-
lignende krangrab. Et arbejde, der kræver 
koncentration og præcision. Denne dag sty-
res den tonstunge kran med fødderne. For 
Brian Joensen er spastiker og har ikke kon-
trol nok over sine hænder til at manøvrere 
sikkert med dem. Derfor har affaldsselskabet 
L90 sammen med Esbjerg kommune sørget 
for at konstruere et specialmodul til kranfø-
rerstolen, så Brian kan betjene krangrabben 
med fødderne og den ene hånd.

EGEN LØN FOR FØRSTE GANG
Specialkonstruktionen og L90’s velvillighed 
til at modtage Brian i et job med løntilskud 
har gjort, at Brian nu for første gang i sit 
42-årige liv har fået et arbejde, og at han 
for første gang tjener sine egne penge efter 

at have haft førtidspension siden han var 
18 år.

»Det at have et job betyder, at jeg nu er med 
til at holde hjulene i gang. Jeg gør noget, 
som andre mennesker har brug for,« fortæller 
Brian, som egentlig havde opgivet tanken 
om at komme ud og arbejde.

»Jeg har igennem mange år spurgt kommu-
nen, om ikke den kunne finde et arbejde til 
mig. Og jo-jo, det kunne den sagtens. Men 
der gik hurtigt et år, så to, så fem, og der 
skete ingenting, og jeg havde egentlig op-
givet tanken. Men så kom jeg i kontakt med 
Handicapidrættens Videnscenter igennem et 
kursus i Rødekro. Jeg fik en god jobkonsu-
lent i Peter, som kørte hele Esbjerg rundt for 
at lede efter et job til mig. Og til sidst kom 
han tilbage og sagde: ”Brian, du skal være 
kranfører!” ”Jaja den er god”, tænkte jeg«, 
siger Brian med et smil.

SPECIALKONSTRUKTION
Men den var god nok. L90 ville gerne tage 
Brian ind og prøve ham af ved kranen. Først 
skulle der dog ændres lidt på måden, kranen 
kunne føres på. Normalt bruger kranføreren 

BRIAN KØRER KRAN MED FØDDERNE
Af Solveig Hansen
sol@dhf-net.dk

Brian Joensen i kontrolrummet 
over affaldssiloen
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højre og venstre 
hånd til at ret-
ningskontrollere 
og åbne/lukke 
krangrabben. 
Men det kunne 
Brian ikke. Derfor 
fik L90 kranpro-
ducenten til at 
specialkontrollere 
et sæt fodpedaler, 
så Brian kunne 
flytte nogle af 
funktionerne til 
sine fødder, som 

han har bedre kontrol over. L90 har også 
monteret en særlig bremsemekanisme i 
krangrabben, så Brian har lidt mere tid til 
at styre og stoppe, inden grabben rammer 
væggene. Desuden skulle det prøves af, om 

Brian kunne følge flugtvejene på egen hånd 
i tilfælde af en nødsituation.

Alle tingene er nu faldet på plads, og med 
lidt mere træning og erfaring, kommer han 
til at indgå i vagtplanerne på egen hånd. Og 
modtagelsen fra kollegaerne har været helt 
i top, mener Brian.

»Første gang jeg var ude på L90 var jeg 
helt rundtosset. Alene tanken om mig og 
en kran – det duer ikke. Det havde jeg sgu 
aldrig drømt om med mine spasmer! Men 
efter at have sundet mig en times tid, tro-
ede jeg på det. Jeg er blevet virkelig godt 
modtaget – det er helt vildt. De synes, det 
var spændende at få mig ind, og det har 
været en positiv oplevelse hele vejen rundt«, 
siger Danmarks måske eneste kranfører ved 
fodkraft!

Kranføreren sidder gemt bag tykke 
glasruder højt oppe i affaldssiloen.

Her løfter Brian rundt på lidt affald…

Krangrabben kan 
løfte 4,5 tons af-
fald på een gang.

Den specialkonstruerede fodpedal 
bliver monteret i førerstolen hver 
gang Brian skal på arbejde.
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NÅR KOMPENSATIONEN RYGER
Af Solveig Hansen
sol@dhf-net.dk

Jeg er en halvgammel pige, der efter en 
turbulent ungdom blev tvunget til at søge 
pension midt i firserne. Jeg valgte at kaste 
mig over foreningslivet og er meget aktiv, 
både handicappolitisk og indenfor handicap-
idræt og synes selv, jeg har en vældig god 
tilværelse med meningsfyldte aktiviteter, 
heriblandt et skånejob, der financierer rødvin 
og rejser. Min pension, der jo kompenserer 
for manglende erhvervsindtægt, bliver sup-
pleret af boligydelse og tilskud til invalidebil 
og tilsammen er det garanti for en god bolig 
og høj livskvalitet.

Hvis jeg var ung i dag, ville jeg nok ikke 
»bare lige« blive tilkendt pension, og selvom 
mange af mine kompetencer er uden eksa-
mensbeviser, har jeg meget at byde på. 
Trods halvanden arm, halvandet ben (bruger 
benprotese) og mange slidskader, kan og vil 
jeg rigtig meget. Jeg har bl.a. op gennem 
halvfemserne været en af drivkræfterne i en 
organisation, der bragte hjælp til Rumænien 
og selv været dernede et halvt hundrede 
gange og medvirket til kurser og lejre for 
børn og unge med handicap.

Nu har jeg truffet manden, jeg har 
lyst at blive gammel sammen med, 
og som den naturligste ting ønsker 
vi at flytte sammen og havde endda 
fundet et dejligt hus – som vi ikke 
har råd til at flytte ind i. Ikke fordi 
huslejen er særlig høj, men fordi 
en stor del af min økonomi med et 
slag vil forsvinde, hvis jeg flytter 
sammen med nogen. Jeg får nemlig 
et tillæg til pensionen som reelt 
enlig, ca. 3.000,- efter skat – og 
knap 3.000,- i boligydelse. UPS! 

Hvis jeg som pensionist vælger at dele 
adresse med manden i mit liv og påregner 
at have det samme beløb til rådighed som 
nu, kan jeg bidrage med et rundt nul til den 
fælles husleje. 

Væk ryger kompensationen altså, og da min 
kæreste har et almindeligt lønjob, hverken 
kan eller vil jeg forvente, at han klarer hele 
huslejen. 

Så nu har jeg muligheden enten at forblive 
reelt enlig, nej tak!, eller omgås loven og 
finde en dækadresse, nej tak!, eller finde 
et job, hvor jeg kan opnå de nødvendige 
skånehensyn – til en flexløn, der giver mig 
frit valg til livsstil, ja tak!

Det er en svær proces at give slip på de 
mange spændende ting, jeg er involveret i, 
og måske også svært at finde arbejdsplad-
sen, der lige kan bruge sådan en som mig 
og har mulighed for at skrue arbejdstiderne 
sammen, så jeg kan passe den meget nød-
vendige træning, jeg går til for rent fysisk at 
kunne mestre en hverdag. Jeg træner fem-
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seks gange om ugen, mest på hold ved fysser 
og under aftenskolen, i træningscenter og 
på stadion, så jeg er afhængig af tider, jeg 
stort set ikke har indflydelse på.

Men jeg er klar til at tage udfordringen op. 
De skånejob, jeg har haft indtil nu, har jeg 
selv etableret kontakt til og er kun stoppet 
igen grundet for stærke smerter (som nu 
stort set udebliver grundet ihærdig træning) 
eller fordi jeg flyttede til en anden landsdel. 
Så jeg kan nok få pæne papirer med rundt i 
min nye søgen efter job. Jeg er også parat 
til at søge kommunen om hjælp til at blive 
godkendt som flex-jobber – selvom jeg véd, 
at lige netop MIN kommune har et stort antal 
ledige flex-jobbere og i sin handleplan har et 
beskedent mål med at få en vis procentdel i 
job. Hvorfor er målet ikke 100%?

Min korpsånd byder mig at arbejde politisk 
på at udligne uretfærdigheder og jeg vil 
fortsat arbejde for at handicaporganisatio-
nerne påpeger skævheder og kæmpe for at 
kompensation (for)bliver reel. Men jeg er 
også nødt til her og nu at tage hånd om 
egen situation og finde den løsning, der er 
mest optimal.

Tak for ordet

Solveig
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ELEVHOLD EFTERÅR 2008 - FORÅR 2009

Agnete Nordheim Riedel       2860 Søborg
Agyekum Adams                  
Alice Kutyamukama Gitta      
Anders Bo Lyck                   8270 Højbjerg
Anders Hoffmeyer Hanssen   8760 Ribe
Anders Torkel Rasmussen      6700 Esbjerg
Andreas Dam Krogh             3390 Hundested
Andreas Kjerulf                   2820 Gentofte
Andreas Tvedebrink             5683 Hårby
Ane-Sophie Madsen             8464 Galten
Annamária Móricz                Ungarn
Anne Gadegaard                  9440 Aabybro
Anne Kathrine Sandager       7500 Holstebro
Anne Lyngsøe                     8680 Ry
Annette Lilan Jensen           4800 Nykøbing F
Annette Madsen                  7500 Holstebro
Archana Navaneetharajah     8381 Mundelstrup
Asger Bøgh Lautrop             5000 Odense C
Asger Nielsen                      6200 Aabenraa
Bastian Valentin B Sørensen 8320 Mårslet
Ben Bahadur Suyal              
Bent Poder                         8300 Odder
Bergur Ingvarsson               3550 Slangerup
Betina Egeblad Jensen         8541 Skødstrup
Camilla Jørgensen               6100 Haderslev
Camilla Käte Iversen Birch    5400 Bogense
Carl Varde Jensen                7000 Fredericia
Casper Søgaard Christensen  2000 København F.
Charlie Torrarenni Johnsen    5672 Broby
Charlotte Kjeldsen Jensen    8520 Lystrup
Charlotte Osbech                 
Christina Andersen              3200 Helsinge
Christopher Smith               2980 Kokkedal
Dagmar Valovcinova             Tjekkiet
Dan Ellekjær Jensen            2650 Hvidovre
Daniel Busk Kristensen         7900 Nykøbing Mors
Daniel Mortensen                8000 Århus C
Daniela Iliev-Ivanov            Ungarn
David Tue Jensen                7400 Herning
Dennis Bak Bertelsen           6700 Esbjerg
Dennis Junkuhn                  8300 Odder
Dennis Kornum                   9500 Hobro
Didde Talleruphus                5000 Odense C

Doris Abena Ndebugre          
Edward K. Seidu                  
Eugen Ahdritoiu                  
Filip Corun Aurel                 
Frank Dalsgaard Jørgensen    6760 Ribe
Freya Natascha Meincke Noer 4230 Skælskør
Furkan Yüce                        8300 Odder
Gitte Møller Poulsen            8800 Viborg
Gro Lidegaard Rossel            7800 Skive
Hannah Christina L.S. Ranch 8970 Havndal
Hanne Bundgaard                5772 Kværndrup
Hans Henrik Hansen            8260 Viby J
Hans-Kristian Markman        5580 Nørre Aaby
Helene Friis                        6710 Esbjerg V
Helle Squillaci                     7900 Nykøbing Mors
Henriette Lauridsen             8240 Risskov
Henrik Bøge Pedersen          5330 Munkebo
Hu Yu Chis                         
Hubert Tomaszek                 
Ida Søttrup Christensen        9700 Brønderslev
Ingelise Thornvig                7323 Give
Jacob Svane-Christiansen     7700 Thisted
Jacob Sørensen                   8240 Risskov
Jan Pedersen                      4700 Næstved
Janne Schandorff L Andersen5240 Odense NØ
Janus Thomsen                   8200 Århus N
Jean Damour A Harilimana    7700 Thisted
Jeppe Forchhammer             2730 Herlev
Johannes Aa P Rasmussen    5464 Brenderup
Johannes Mikkelsen             
Jonas Juul Jørgensen           8300 Odder
Josefine Bagger                  8220 Brabrand
Julie Kirstine S Kristensen    4173 Fjenneslev
Julie Lundvald Pedersen       5000 Odense C
Jørgen Halsted Hansen        8270 Højbjerg
Kaare Grud Enevoldsen         7755 Bedsted
Kamilla Sevelsted                7470 Karup
Karen Birkegaard                 5854 Gislev
Karen Odgaard                    7600 Struer
Kasper Lysholt                    8000 Århus C
Kasper M Christiansen          2730 Herlev
Kasper Oksen Jacobsen        6100 Haderslev
Katalin Szakács                   Ungarn
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Katalin Udvardi                   Ungarn
Keisuke Nagata                   Japan
Kian von Røhling                 5900 Rudkøbing
Kira Strand                         6372 Bylderup-Bov
Kirsten Carlsen                    7500 Holstebro
Kjeld Christiansen               9382 Tylstrup
Kristian Ebbensen Hanghøj   2200 København N
Kristina Pedersen                7400 Herning
Kristina Ravn                      3660 Stenløse
Kristina Stampe Jensen        8620 Kjellerup
Lars Rosenkvist                   8210 Århus V
Lasse Haun Hansen              2880 Bagsværd
Laura Andresen                   6580 Vamdrup
Lea Stausholm Povlsgaard     7500 Holstebro
Lene Bentsen                      
Lene Kierkegaard                 7100 Vejle
Lene Thygesen Sørensen       8300 Odder
Line Ellen Krabek                5863 Ferritslev
Line Ingemann Hansen        8660 Skanderborg
Line Juul Levisen                9460 Brovst
Lise Høyer                          8210 Århus V
Lise Svendsen-Tune             5881 Skårup
Liselotte Gellert Christensen 7700 Thisted
Lone Overby                       9330 Dronninglund
Loui Øhlenschlæger Flarup    6440 Augustenborg
Luna Cæcilie B Olesen          9520 Skørping
Lærke Andersen                  5464 Brenderup
Madan Maharjan                  
Madeleine Mette B Poulsen   2850 Nærum
Madeleine Poulsen               2850 Nærum
Mads Emil Jannerup             6000 Kolding
Mads Gram Callø                  6100 Haderslev
Maiken Hviid                      8000 Århus C
Maja Cecilie Porsgaard Kragh 8800 Viborg
Malene Brink Pedersen         4700 Næstved
Maria Borup                        7620 Lemvig
Mariam Ali                          2600 Glostrup
Marianne Larsen                  8200 Århus N
Marianne Søndergaard          7500 Holstebro
Marie Louise Eriksen            8700 Horsens
Marta Pachulska                  
Martin Jørgensen                6823 Ansager
Martin Markvard Andersen    8000 Århus C

Martin Olsen                       5800 Nyborg
Martin Vestergaard Tjerrild    8700 Horsens
Mathilde Hejlesen                9800 Hjørring
Mathilde Højland Hvam        7500 Holstebro
Merete Hertzum                  6500 Vojens
Merete Vindberg Mogensen   8961 Allingåbro
Mette Andersen                   5854 Gislev
Mette Djernes Nielsen          8800 Viborg
Mette Glenstrup Nielsen       9500 Hobro
Mette Høyer Eriksen            8260 Viby J
Mette Johansen                  5471 Søndersø
Mette Marie Lamm Larsen     5270 Odense
Mette Pallisgaard Hansen     9210 Ålborg SØ
Mette Stovby Damgaard        7620 Lemvig
Michel Winther                    9900 Frederikshavn
Michelle Andersen               9900 Frederikshavn
Miho Okura                         Japan
Mike Nielsen                       5750 Ringe
Mikkel Boye Danielsen         8350 Hundslund
Mikkel Latsch Juhl               6100 Haderslev
Mikkel Mertz                       5270 Odense
Minori Ohmatsu                  9220 Aalborg Øst
Mira Bjerregaard                  8000 Århus C
Mizuko Yamaoka                  Japan
Momoko Tohyama                
Morten Lang                       8250 Egå
Morten Rydahl Olsen            4684 Holmegård
Mumumuza Steven               
Mutsumi Ono                      Japan
Naja Sørensen                     8700 Horsens
Natasja Kjær                       6700 Esbjerg
Nicholine E Sørensen           8660 Skanderborg
Nick Sørensen                     8000 Århus C
Nicki C Blådal-Hansen          2300 København S
Niels Jørgen Robdrup           8340 Malling
Niels Lerbech Andersen        8200 Århus N
Nikolaj Bjerring Jensen        5881 Skårup
Nikolaj Johs Nielsen            5762 V. Skerninge
Nina Skøtt Dalsgaard           8240 Risskov
Noboku Uchida                   Japan
Paula Volintiru                    6230 Rødekro
Per Nielsen                         6500 Vojens
Pernille Gregersen               8585 Glesborg
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Pernille Jørgensen               2880 Bagsværd
Pernille Olsen Larsen           2660 Brøndby Str.
Pernille Ulrichsen                5230 Odense M
Peter Blæsild Eriksen           8200 Århus N
Peter Gorm Herup Bertramsø 8660 Skanderborg
Pia Enevoldsen                   7570 Vemb
Puk Nygaard Søby                9500 Hobro
Rasmus Himmelstrup           6830 Nørre Nebel
Rasmus Svold                      6600 Vejen
Rikke Broe Madsen              7680 Thyborøn
Rikke Lauridsen                   7500 Holstebro
Rikke Pedersen                    7870 Roslev
Sara Kaalund-Pedersen         3550 Slangerup
Sara Lykke Henriksen           8450 Hammel
Sarah Meldgård Christiansen 5683 Hårby
Sascha Fuglsbjerg Møller      7100 Vejle
Signe Sjøberg Larsen           5000 Odense C
Simon Andersen                  1634 København V
Simon Svoldgaard Jensen     9560 Hadsund
Simon Sørensen                  6670 Holsted
Sinne Fenger Eybye             2870 Dyssegård
Sissel Pedersen                   5500 Middelfart
Sofia Arezoo Nielsen            2730 Herlev
Sofia Levring Dimitriou        8900 Randers
Sofie Børjesson Ibh             8000 Århus C
Sophie H Brændbyge           8400 Ebeltoft
Stine Thykier                      4300 Holbæk
Sulemani Fadilatu                
Sámal-Erik Lindholm            4700 Næstved

Søren Kristensen                 6650 Brørup
Søren Madsen                     8900 Randers
Søren Zöga Diederichsen      5464 Brenderup
Takehiro Fukuoka                 Japan
Tanja Luise Holm Andresen   8000 Århus C
Tea Marie Nielsen                5000 Odense C
Thea Maria Lang                  2860 Søborg
Thomas Plauborg Jensen      5250 Odense SV
Thomas Skaaning                8240 Risskov
Thomas Skjoldborg              7830 Vinderup
Thor Meincke Noer               4230 Skælskør
Thor Møller Hansen              8370 Hadsten
Thorbjørn Wisth                  5450 Otterup
Tina Backenhaus                 6270 Tønder
Tina Baltzer Jensen             2730 Herlev
Tine Borup Nielsen              9300 Sæby
Tine Gottschalk                   4300 Holbæk
Tine Juul Pedersen              9000 Aalborg
Tine Kølbæk Johansen         7400 Herning
Tobias Elefsen                     8210 Århus V
Tobias Steen Clausen           2760 Måløv
Tomas Strøbye                    2000 København F.
Tove Jacobsen                    5772 Kværndrup
Trine Grøndahl Petersen       8600 Silkeborg
Trine Laura O Nielsen           7500 Holstebro
Uchida Nobuko                   Japan
Yasujuki Uetake                  Japan
Yochio Araki                       Japan
Zoltan Fancsali                    Ungarn
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ADRESSER, ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Formand, medlem af skolens bestyrelse:
Jens Bork                                                                                  jcbork@stofanet.dk
    Vestervænget 39, 7323 Give                                        75 73 19 95 • 20 46 25 72

Næstformand, medlem af højskolens bestyrelse:
Wilton Jensen                                                                               woj@mail.tele.dk
    Bakkedraget 8, 7490 Aulum                                                             97 47 15 35

Kasserer:
Jørn Skov Hansen                                                               jskovhansen@stofanet.dk
    Museumsparken 36, 6623 Vorbasse                                                   75 33 34 74

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Tina Laursen                                                                                      tina@mtbl.dk
    Dunhammervej 3, 9800 Hjørring                                                       98 92 74 27

Rene Hansen                                                                                        rph@city.dk
    Brøndby Møllevej 23, 2605 Brøndby                                                 39 29 80 65

Dorthe Mortensen                                                    dorthemortensen@mail-online.dk
    c/o Egmont Højskolen, Villavej 25, Hou, 8300 Odder                           20 72 70 02

Suppleanter 
1. Solveig Hansen                                                                            sol@dhf_net.dk
    Foldagervej 8, Skannerup, 8883 Gjern                                               86 87 20 83

2. Frederik Holm Johansen                                                          wesqe@hotmail.com
    Herredsvejen 11 A, 8883 Gjern                                                         24 81 84 95

Elevholdsrepræsentant 2008:
Mads Thorup Langelund                                                          madstho@hotmail.com
    Godthåbsvej 52, 1.th, 2000 Frederiksberg                                          28 53 57 12

Egmont Højskolen
Forstander Ole Lauth og Højskolelærer Karin Busk                            mail@egmont-hs.dk
    Villavej 25, Hou, 8300 Odder                                                           87 81 79 00
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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.
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ELEVSTÆVNET

30. okt. — 1. nov. 2009

(invitation udsendes omkring 1. september)

HU S K
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