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Efterår 2021

Montebellos 
Vennekreds

Vi har ventet og ventet

Herregårdstur

Weekendophold

Montebello fra havesiden - Fotograf Kurt Trend
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Endelig i gang
Efter 1! års nedlukning er man ende-
lig i gang med træningen og de man-
ge, vigtige samtaler og anvisninger på 
Montebello. Stort set hele stedet er ny-
renoveret. Der er kommet ny kok, der 
lægges fokus på kostprincipper målret-
tet træning, genoptræning og restitu-
tion, krydret med egnsretter fra både 
danske og sydlandske himmelstrøg.

Tillykke til Montebello, medarbejdere 
og patienter - og lykke til!

Se mere i Karens bidrag til bladet på de 
næste par sider.

Tak til Birthe
Efter mange år i bestyrelsen har Birthe 
valgt at trække sig. Birthe har trofast 
støttet op om foreningen siden den 
spæde start i 2004. Og Birthe har troligt 
lavet sine øvelser hver dag. Øvelser, hun 
"k med fra Montebello for »en menne-
skealder« siden. Hun går ture med an-
dre ældre fra nabolaget og holder sig 
ajour med både det nære og omverde-
nen. Men det er tid at drosle ned, og det 
betyder bl.a. farvel til bestyrelsesarbej-
det i Montebellos Vennekreds.

Tak for din deltagelse og opbakning, tak 
for samværet! 

På bestyrelsens vegne
Solveig

Kære medlemmer
- og læsere af bladet
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Så lykkedes det endelig
- fra Karen Schur, daglig leder

Hvor har vi ventet … og ventet ….

Det var med stor glæde, vi tog imod de 
første patienter den 14. august. 

Men det var ikke uden nervøsitet. Kun-
ne vi nu huske det, vi skulle?, var alting 
på plads? og ville alting gå godt? Men 
vi kunne huske og alting var på plads 
- eller i hvert tilfælde det meste, - og 
vi "k mange tilkendegivelser på, hvor 
glade og tilfredse, det første hold var. 

Vi renoverer stadig værelser 
Nu er det den allersidste blok, vi er i 
gang med. Det betyder, at samtlige 
værelser i starten af november er ble-
vet renoveret og i alt 61 nyrenoverede 
værelser står klar til brug.

Bu!eten på Montebello 
Desværre oplever vi, at en temmelig 
negativ TV-udsendelse om vores mad 
genudsendes jævnligt. Vi oplever ikke, 
at det overhovedet viser et retvisende 

billede af den mad, der serveres på 
Montebello, og derfor håber vi, at tv-
kanalen snart "nder noget bedre og 
mere opdateret at sende. Det er en 
mere end "re år gammel udsendelse.

Men apropos mad, så vil vi gerne vise 
jer et par friske billeder fra bu#eten. 
Den aften bød køkkenet på $æskesteg 
med tilbehør, små lækre salater og 
kage til dessert. 

Der serveres frisk frugt hver dag, og is-
koldt vand med forskellige smage.

Vi har også fået nye ka#eautomater – 
så nu er det muligt at vælge og forsyne 
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Så lykkedes det endelig
sig med friskbrygget ka# e i mange va-
riationer.

Terrassen bliver " ittig brugt
Der er kommet sejloverdækning og 
$ otte nye møbler – og det virker til at 
vække stor glæde. Stort set alle indta-
ger måltiderne udenfor.

Grillen bliver også brugt $ ittigt – 
mindst en gang om ugen tænder kok-
kene op, og alt serveres på terrassen. 
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Der har været stille siden sidste ge-
neralforsamling, ikke kun i Venne-
kredsen, men – hvad der har været 
langt værre – på selve Montebello.

Trods trofast støtte fra mange af de 
”gamle” medlemmer svinder med-
lemsantallet drastisk, de senere år med 
20-30 styk hvert år, og medlemstilgang 
er næsten blevet et fremmedord.

Ved årsskiftet 19Æ20 var vi ca. 60 
medlemmer, hvorimod antallet i vores 
facebookgruppe var nået over 800 – 
nu er vi 47 medlemmer i foreningen 
(12 i restance, bladet sendes til i alt 67), 
mens antallet af medlemmer på Face-
bookgruppen i starten af september 
passerede 900. 

Arrangementer
Har af gode grunde ikke ladet sig gen-
nemføre.

Blad og hjemmeside
Bladet ligner sig selv. Karen skriver især 
om renovering, alle værelser får en tur 
på skift og stedet emmer af god ener-
gi. De forsøgte sig ved årsskiftet med 
træning for lokaltboende, men kunne 
ikke gennemføre grundet stramme re-
striktioner. Nu er andet hold patienter 
godt i gang, lidt reduceret antal grun-
det de værelser, der fortsat mangler at 
blive renoveret.

Vores hjemmeside var helt ude af drift 
i en periode, men kører nu igen stille 
og roligt.

Fremtid
Det mærkes på medlemstallet, når 
ingen af os tegner nye medlemmer i 
forbindelse med ophold eller besøg 
på Montebello. På Fristedet i Skæring 
nord for Aarhus har vi lagt navn til en 
booking, der blev ændret til kun at 
omfatte én soveafdeling - med handi-
captoilet og thekøkken, så den nu kan 
være ka#estue og evt. overnatning for 
medlemmer af DHF, der tager på Vade-
havstur 8. oktober. Når turens rammer 
ligger fast, udbyder vi den til Venne-
kredsens medlemmer. 

(Fristedet har nu, som en slags ”dag-
center” åbent for lokale borgere med 
lounge, sauna og vildmarksbad.) 

På bestyrelsens vegne
September 2021, Solveig

Beretning
- for år 2020 – september 2021. Der har igen været stille!
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1. Valg af dirigent - Lene Lau

2.  Valg af referent - Per Jacobsen

3.  Valg af stemmeudvalg - Emma Boisen

4.  Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
  Solveig Hansen fremlagde beretningen. Se denne. Blev godkendt med applaus. 

5.  Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
  Regnskabet blev fremlagt ved Solveig, kommer på hjemmesiden. 
 Godkendt med applaus.

6.  Indkomne forslag
 Der var ikke fremkommet forslag.

7.  Fremtidigt arbejde
  Forslag fra Solveig om fælles blad med Montebello Vennerne. 
 Per tager en uformel kontakt 
  Per efterlyser ideer i forhold til Facebook og muligheder for at understøtte 

foreningen. 

8.  Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent
 Kontingentet uændret på 150. Budgettet fremgår af regnskabet.

9.  Valg af formand – Per blev valgt

10.   Valg af 1 - 2 bestyrelsesmedlemmer 
 Birthe er på valg og ønsker ikke at fortsætte. 
  Anton Jakobsen blev foreslået og valgt.

11.   Valg af 1 - 2 suppleanter – Lene tager en ny periode. Janne Dukworth Krogh 
blev ligeledes valgt. 

12.   Valg af revisor og revisorsuppleant – Maja Petersen og Steen Andreassen 
blev valgt.

13.  Eventuelt. 
 Per og Lene sørger for, Birthe får en erkendtlighed for sin tid i bestyrelsen.

Generalforsamling
- Referat
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Tag med på Herregårdstur

Historien om Nationalpark Mols Bjer-
ges herregårde, godser og kirker, er 
historien om magtkampe, intriger og 
løgne. Det er historien om uduelige 
konger, stærke herremænd og nogle af 
Danmarks sidste hekseprocesser, samt 
listige planer, der bringer etablerede 
herremænd til fald. 

Turen er en rundtur i liftbus til National-
park Mols Bjerges godser, kirker og her-
regårde bl.a. Kalø, Møllerup Gods samt 
Rugård. Turen arrangeres af Lokalafde-
ling Aarhus/Randers i Dansk Handicap 
Forbund og er støttet af Lokalpuljen.

Arsenik, herskab og tjenestefolk
- kampen om magt, gods og guld
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Tag med på Herregårdstur Tag med på Herregårdstur
Fredag den 5. november mødes vi på 
P-pladsen ved Danmarks Jægerfor-
bund. Her er udsigt til Kalø Vig, handi-
captoilet og en lille opstrammer.

Praktisk: Vi stopper undervejs og laver 
nogle små afstikkere til fods/i stol. 

Tid: Fredag den 5. november kl. 14.00 – 
ca. 17.30.

Mødested: P-pladsen ved Danmarks 
Jægerforbund, Molsvej 34, 8410 Rønde.

Pris: 50,- per person, der afregnes på 
dagen. Vi sørger for ka#e med brød.

Tilmelding senest fredag den 29. okto-
ber til Solveig på sol1920@gmail.com 
eller 41 17 29 45, helst mail eller sms. 

Husk at oplyse, om du er i el-stol, ma-
nuel stol eller gående, om du har hjæl-
per med OG om der er allergier eller 
andet, vi skal tage hensyn til.
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Hjælp

Hjælpemidler skal afhjælpe og kompen-
sere, dvs. føre til så normal og selvstæn-
dig en tilværelse som muligt, a$ aste via 
lettere og mindre energikrævende ar-
bejdsgange, summa summarum, sørge 
for, vi får færre smerter. Dette var konklu-
sionen på et af årets mange webinarer.

Rigtig mange af de hjælpemidler, der 
blev præsenteret, var de små, snilde 
dimser, der gør det lettere at åbne em-
ballage, typisk lågåbnere, men også 
stole til a$ astning i arbejdssituatio-
ner, fx i køkkenet. Og det behøver ikke 
være bekostelige, specialfremstillede, 
traditionelle hjælpemidler. Måske er 
løsningen skridhæmmende underlag, 
en ståstol (NILSERIK) fra IKEA, lågåbne-
ren fra apoteket, en sugerørsholder…

Et hjælpemiddel skal afhjælpe og kom-
pensere for fysiske og psykiske funkti-
onsnedsættelser og give mulighed for 
at leve en så normal og selvstændig 
tilværelse som muligt.

At " nde det rette hjælpemiddel kræ-

ver problemafdækning – er det fx ud-
trætning, vi vil afhjælpe? – udvælgelse 
og evt. tilpasning ud fra rådgivning. 
Og bevilges det af kommunen, vil der 
desuden typisk skulle følges op på, om 
det tjener sit formål? 

Anska# er du selv hjælpemidlet, må du 
være din egen garant for tilpasning og 
tjekke, om du har valgt den rette løs-
ning?

En anden, supplerende løsning er at 
søge i sit netværk eller lokalmiljø efter 
hjælpende hænder. Hjemmehjælp, Æl-
dreSagen og vennekredsen kan måske 
være løsningen. Eller opdeling af da-
gens og ugens opgaver i mindre bid-
der, handle over nettet, hyre professio-
nelle til vinduespolering osv.

Af Solveig Hansen, fotos hentet på Pixabay
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Weekendophold

Tæt på Grenaa, lige midt i naturen, 
med skov, hede og en fantastisk ba-
destrand som nærmeste naboer, lig-
ger Dronningens Ferieby. Feriebyen, 
der består af 44 feriehuse, er opført af 
Scleroseforeningen. Alle huse er med 
mange smarte løsninger og elevati-
onsseng i det ene soveværelse, nogle 
endda med loftlift til det tilstødende 
badeværelse. De arrangerer igen i år 
en weekend med ophold, forplejning 
og underholdning. I år er det sidste 
weekend i oktober. Prisen pr person 
er 1.675,-, dog er der en merpris på 
1.500,-, hvis man bor alene i et hus og/
eller en merpris på 200,- hvis man har 
hund med.

Se mere på dronningensferieby.dk el-
ler ring på tlf. 87 58 36 50. 

Du kan også kontakte Solveig for ak-
tuel brochure, enten på mail sol1920@
gmail.com eller sms på 41 17 29 45. 

www.dronningensferieby.dk  eller ring til Feriebyen på !    87 58 36 50

W! kendophold
Afslappende weekend med lækker mad, hyggeligt samvær og 

mulighed for en lille svingom. Nyd den dejlig natur omkring Feriebyen 
i dagtimerne; en god tur til den flotte 7 km. lange strand,

eller ta´ på opdagelse i plantagen.

Pris pr. person DKK 1.675,-

Fredag den 29. oktober – søndag den 31. oktober 2021

Tillæg på DKK. 1.500 ved 
1 person i eget sommerhus

W! kendens program
Fredag den 29. oktober 2021
Kl. 14-16 Ankomst til Dronningens Ferieby

Kl. 18.30  Velkomstdrink med 

efterfølgende fiskebuffet

Lørdag 30. oktober 2021
Kl. 8.30-10 Morgenmadsbuffet

Kl. 18.30-23.30  Velkomstdrink

3-retters middag

Kaffe/the med lidt sødt

 Dans til levende musik

Søndag 31. oktober 2021
Kl. 09-11 Brunch inden afrejse

Dro! ingens Ferieby
Husene er indrettet topmoderne og niveaufri. Der er 
god plads og meget lys, og hvert hus har plads til 5 
personer. To værelser, det ene med elevationssenge, 
det andet med dobbelt- og køjeseng. Der er to 
badeværelser, det ene med ekstra faciliteter, 
hævesænke funktioner mm.  

Køkkenet er en del af alrummet, hvor der er loft til kip 
og masser af lys. Det er fuldt udstyret til 5 personer og 
der er installeret diskrete og fleksible løsninger som 
el-betjente persienner, Slide&Hide-ovnlåge samt spise- 
og køkkenbord, der kan hæves og sænkes. Derudover 
er alrummet stort med både spiseplads og et hyggeligt 
sofahjørne. 

Udenfor forbinder et stisystem bestående af faste stier 
husene med de mange fælles udendørs faciliterer. 
Du har kun få minutter hen til feriebyens tilbud om 
fitnesspavilloner, hoppepude, legeplads, boldbane, 
mooncars, cykler samt køre-, vandre-, mountainbike- 
og løberuter.

Stranden har det fineste lyse sand og ligger lige ved 
siden af Feriebyen. Der er en badebro, som du også har 
adgang til via en rampe. Alle kan komme helt ned til 
vandkanten.

I Fælleshuset finder du receptionen. Her er også en 
pejsestue, mødesal mm, som ofte danner rammen om 
aktiviteter for voksne og børn.

Vi håber meget at 
se dig i Dronningens 
Ferieby!

Mange hilsner

Karen, Line, Flemming, 
Regina og Nina

Oplevelser hele året
Tæt på Grenaa, lige midt i naturen, med skov, hede og en fantastisk 

badestrand som nærmeste naboer, ligger Dronningens Ferieby. 

Feriebyen består af 44 feriehuse og er opført af Scleroseforeningen. 

www.dronningensferieby.dk  eller ring til Feriebyen på !    87 58 36 50

Museum Østjylland, Grenaa (4 km)

Kattegatcentret  (2 km)

Djurs Sommerland  (26 km)

Ree Park Safari  (23 km)

Skandinavisk Dyrepark  (21 km)

Fregatten Jylland  (31 km)

Glasmuseet Ebeltoft  (31 km)

Gl. Estrup Landbrugs- og Herregårdsmuseum  (39 km)

Munkholm Zoo  (16 km)

Randers Regnskov  (59 km)

Så tæt li" er de mange andre 
a# rak$ oner på feriebyen...
(Se hjemmeside for åbningstider/-perioder)

Djursland byder på et væld af attraktioner 
og udflugtsmål. I Grenaa findes bl.a. Grenaa 
Svømmehal med varmtvandsbassin og 
badstue, Grenaa Naturskole med forskellige 
åbne arrangementer, Grenaa Bowlingcenter, 
Grenaa Marina og erhvervshavn og gode 
shoppingmuligheder

W! kendophold
Afslappende weekend med lækker mad, hyggeligt samvær og 

mulighed for en lille svingom. Nyd den dejlig natur omkring Feriebyen 
i dagtimerne; en god tur til den flotte 7 km. lange strand,

eller ta´ på opdagelse i plantagen.

Pris pr. person DKK 1.675,-

Fredag den 29. oktober – søndag den 31. oktober 2021

Tillæg på DKK. 1.500 ved 
1 person i eget sommerhus

W! kendens program
Fredag den 29. oktober 2021
Kl. 14-16 Ankomst til Dronningens Ferieby

Kl. 18.30  Velkomstdrink med 

efterfølgende fiskebuffet

Lørdag 30. oktober 2021
Kl. 8.30-10 Morgenmadsbuffet

Kl. 18.30-23.30  Velkomstdrink
3-retters middag�
Kaffe/the med lidt sødt�
Dans til evende musik



12 

Handicapvenlig oase

Da Tina og Jens skulle til at bygge som-
merhus i Blåvand, besluttede de sig 
for, at det skulle fungere både for dem 
selv og for folk med et handicap. Det er 
blevet til et skønt hus med både prak-
tik og æstetik i højsædet.

En af parrets venner sidder i kørestol. 
Det har aldrig betydet noget for venska-
bet mellem dem, men de har gennem 
årene oplevet, hvordan indretning kan 
spille en kæmpe rolle for udfoldelses- 
og oplevelsesmulighederne, og derfor 
har de tænkt tilgængeligheden ind i 
indretning og udnyttelse af husets rum. 

Læs omtale og nyd $otte fotos på det-
te link:
https://ugeavisen.dk/varde/artikel/
tina-og-jens-har-skabt-en-handicap-
venlig-oase-i-bl%C3%A5vand? 

Fakta om huset
Huset ligger på Horns Bjerge 48 i Blå-
vand, er på 200 kvadratmeter og har 
fem værelser.

Et af værelserne er indrettet med to 
enkeltsenge, der nemt kan $yttes. Der 
er en stor skydedør til dette værelse, 
skabene er på hjul og kan nemt $yttes 
ud i det tilstødende aktivitetsrum, så 
der kan komme plejeseng og lift ind. 
Badeværelset til dette værelse er med 
ekstra god plads, håndtag og med en 
stor skydedør. Kørestolen kan komme 
ind under bordet, der er dusch-toilet 
og lige ved siden af en bruser.

- på Vestkysten

Flytning
Er du $yttet? - eller skal du snart $ytte? 
- så husk at give os besked om din nye adresse.
Ændret adresse bedes oplyst til kassereren, 
se oversigt over bestyrelsen på sidste side.

Til salg

Blåvand fyrtårn
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Handicapvenlig oase

Til salg

Blåvand fyrtårn

Inden sommerferien præsenterede re-
geringen og Folketingets partier en ny 
infrastrukturaftale, hvor 650 millioner 
lægges i en pulje til øget tilgænge-
lighed til landets stationer. Tilgæn-
gelighedsprojekter kan bl.a. omfatte 
justering af perronhøjder, ledelinjer, 
niveaufri adgang, elevatorer og tilgæn-
gelig information på stationerne. 

Derudover er der i aftalen en pulje på 
12,5 mia. kr. til fornyelse og vedligehol-
delse af jernbanen. Denne pulje gør 
det muligt for Banedanmark at ensret-
te perronernes højde, når de skal reno-
veres, så afstand mellem tog og perron 
bliver niveaufrit. 

Otte ud af ti med handicap oplever, 
at det er svært eller umuligt at rejse 
med tog, ifølge en DH-undersøgelse 
fra 2019. Det største problem er, at 
landets togstationer har vidt forskel-
lige perronhøjder og gør det svært for 
mennesker med handicap at stige på 
og af toget selv. Med nivellering på 
perronerne sikres adgang langt nem-
mere til de indkøbte lavgulvstog.

Aftalen roses af DH, Danske Handica-
porganisationer, som har haft gode 
drøftelser med transportministeren og 
transportordførerne.

Bragt første gang i RYK! Nr 3.2021

Aftale skal gøre togstationer
- mere tilgængelige

Af Birgitte Bjørkman

Alle fortjener en god dag

Jeg er mangeårigt medlem af RYK, 
Handicapforbundets kreds af ryg-
marvsskadede, og i foråret inviterede 
de sammen med Handicapformidlin-
gen til temaaften om BPA-ordninger. 
(Borgerstyret Personlig Assistance).

De $este fra målgruppen var vaccine-
rede, og jeg "k mig også et coronapas 
for negativ test og begav mig til det 
midt-vest-jydske.

En opstemt $ok på omkring 50 perso-
ner samledes til fængslende oplæg, 
dejlig mad og $ot ka#ebord, og i pau-
serne var der tid til hyggesnakke, no-
stalgi og fremtidsdrømme, udveksling 
af bekymringer, "f og gode ønsker.

Erfaring og netværk
Handicapformidlingen har 40 medar-
bejdere, lige godt halvdelen på Sjæl-
land (sammen med kontorhunden 

Af Solveig Hansen
Fotos: Klaus Dübe, medgrundlægger af Handicapformidlingen og Solveig Hansen
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Alle fortjener en god dag

Bimse), og knap halvdelen fordelt "re 
steder her i Jylland. De administrerer 
14 forskellige ordninger under Social-
loven, på temamødet denne majafte-
nen er det BPA, der er i højsædet. Over 
450 borgere har denne unikke ordning, 
og efterhånden som administrationen 
er blevet tungere, har $ere og $ere 
glæde af hjælpen fra "rmaer som Han-
dicapformidlingen, HF. Stort set alle 
HFs konsulenter har hjælpererfaringer, 
vores lokale mand i Aarhus, Thomas 
Søe, har bl.a. været ansat på Egmont 
og Thomas Blond Nissen, der byder 
velkommen på temaaftenen, kender 
nogen af os fra hans tid hos Langhøj i 
Viby. Ud over hjælp med det admini-
strative og juridiske, dækker de ansatte 
$ere fagområder, de hjælper med an-
noncering efter nye hjælpere, har et 
klart vikarberedskab, en akuttelefon 
- og på Facebook et netværk på over 
20.000 personer.

Året der gik
Ud over et kort rids om Handicapformid-
lingens administrative og faglige hjælp, 
fortæller den ene grundlægger, Søren 
Rynkebjerg om noget af det, de savner 
rigtig meget i disse tider, de mange so-
ciale træf, fx E-sport-event, besøg på 
Moesgaard Museum, Arbejdslederfore-
drag, Comedy Night, Julefrokost, Super 
Bowl, DR Bag Kulissen, deltagelse i DHL-
stafetten, Sommerfest, Pokerturnering, 
Grillhygge & foredrag… og viser vi-
deoklip fra jubilæumsåret: ”Året der gik 
2019”, der ligger på YouTube.
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Alle fortjener en god dag

Ordningen skal bestå!
Specialkonsulent og rådgiver Gitte 
Jensen tog efter middagen fat i histo-
rien om BPA, Hjælperordningen, Dan-
marks KRONJUVEL! – der nu er under 
pres. Hendes private og professionelle 
mening var ikke til at tage fejl af: ”Det 
skal ikke være en kamp at få hjælp!”, 
som også angiveligt er Socialminister 
Astrid Krags holdning. Hun (Astrid 
Krag) bedyrede i foråret, at ordningen 
skal bestå!

Tilbage i historien var man med et mas-
sivt hjælpebehov prisgivet Særforsor-
gen og ”mammut-institutioner”. En ung 
mand lod sig inspirere af ungdomsop-
rør og handicapoprør og besluttede at 
$ytte i egen bolig. Først undersøgte han 
muligheden for at få hjælp i egen bolig 
= NEGATIV. Så besluttede han at $ytte al-
ligevel, og blev heldigvis ved ny henven-
delse lovet en pose penge til a$ønning 
af hjælpere. Jørgen Lenger var dengang 
den sagsbehandler, der forestod be-
regningerne og varetog sagsbehand-
lingen, der i løbet af få år omfattede 
ca. 40 brugere, - der mødtes med deres 

sagsbehandler på et værtshus i Aarhus, 
fordi socialforvaltningens bygninger var 
utilgængelige i kørestol. Jørgen Lenger 
var også i Byrådet og var nået frem til, at 
”husmoderparagra#en”, Bistandslovens 
§ 56, kunne anvendes på området, der 
egentlig manglede lovhjemmel…

Først i 1976 "k ordningen (Aarhusord-
ningen) en egen lovtekst i § 48 (et gen-
nembrud) og i 1987en egentlig lands-
dækkende, ordentlig lov (Da var Mimi 
Jacobsen Socialminister) og i 1998 blev 
institutionsbegrebet ophævet og hjæl-
perordningen hed nu § 77. I 2009 æn-
dredes loven, så der blev mulighed for 
at overdrage arbejdsgiveransvaret, og 
ordningen kom til at hedde det mere 
sigende BPA, altså Borgerstyret Person-
lig Assistance.

Stærke sager
Juridisk konsulent Magnus Fristrup 
indledte med et polisk smil:

- Tag noget stærk ka#e! Hvorefter han 
tog fat på det juridiske perspektiv og 
en erkendelse af, at det er stærkt pro-

Alle fortjener en god dag
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blemfyldt. De seneste år har der været 
mange hovedrystende sager og ek-
sempler på respektløse overvågninger, 
mistænkeliggørelse - og antallet af ord-
ninger er næsten halveret.

Vejledningen siger meget klart, at BPA 
skal give borgere med hjælpebehov mu-
lighed for selvbestemmelse og selvstæn-
digt liv ud fra ønsker og behov, altså $ek-
sible ordninger, MEN der er manglende 
retssikkerhed. Astrid Krag har (endelig) 
igangsat et generelt eftersyn af reglerne 
om Servicelovens hjælperordning.

Der skal være et pligtmæssigt skøn, 
man må ikke sætte skøn under lov, og 
det er så vigtigt at sætte fokus på FOR-
MÅLET med loven og ordningen. De, 
der magter det, kan anke, og Ankesty-
relsen kan prøves igen, og herefter er 
ombudsmanden sidste instans. Om-
budsmanden bevilger dog kun fri pro-
ces et par gange om året.

Magtfordrejning
Magnus Fristrup kom med grelle eksem-
pler på, at borgere under indlæggelse 
ikke må få deres hjælpere med, hvilket 
kan resultere i dyre lønninger på 600,- i 
timen til akutvikarer for at yde den nød-
vendige hjælp. Der er også sager, hvor 
kommuner påberåber sig ret til at sende 
sundhedsfagligt personale ud til ”sund-
hedsydelser” i hjemmet, men hvor det 
er naturligt og lovmæssigt forsvarligt, 
at borgeren skal have BPA-hjælp til det, 
der hører under selvadministration.

Man kan faktisk også klage over pro-
cessuel magtfordrejning, altså at 
sagen trækker i langdrag, fordi sags-
behandlerne oplyser sagen i én uen-
delighed.

Så galt kan det gå
Aftenens sidste oplæg kommer fra en 
bruger, der sommeren ´89 som 22-årig 
"k tilkendt hjælperordning, da han 
oveni sin ulykke kæmpede imod den 
lidt henkastede afgørelse om at ”han 
kan da komme på plejehjem”. Ordnin-
gen blev på 16 timers hjælp og otte 
rådighedstimer, og han fulgte glade-
lig de sparsomme anvisninger og ind-
sendte lønskemaer med dokumenta-
tion hver måned. Han blev tjekket efter 
et år - uden anmærkninger. Derefter gik 
der 23 år, før han igen blev tjekket. Her 
varslede de, at rådighedstimerne frem-
over skulle erstattes af hjemmepleje. 
Det er der ikke lovhjemmel for, og An-
kestyrelsen gav borgeren medhold. Ef-
ter en turbulent periode opnåede han 
på ny sin velkendte ordning, også efter 
$ytning til ny kommune. 
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For et par år siden var der imidlertid 
kommet så mange nye, administrative 
regler, at det blev ”for bøvlet”, og han 
lod derfor - med kommunens accept 
- et BPA-"rma overtage arbejdsgiver-
rollen. Firmaets konsulent påpegede, 
at hjælperne ikke har fået korrekt løn, 
tillæg og pension, og endnu et barsk 
forløb startede, for det var ikke – som 

forventeligt - de bevilgende kommu-
ner, men borgeren selv, der pludselig 
stod til et krav i millionstørrelsen. Yder-
mere opsagde "rmaet deres kontrakt 
med dags varsel få dage før jul. Med 
kommunens mellemkomst trådte bru-
geren vande i nogle måneder, og først 
nu, hvor HF har overtaget, er der ved at 
komme ro på. 

Har du husket 
at betale kontingent

????
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De der dåseringe…

For år tilbage begyndte jeg at samle då-
seringe. De kunne smeltes om til prote-
sekomponenter i Thailand, "k jeg at 
vide. Jeg har mange gange siden hørt 
folk beklage, at det slet ikke passer.

Men, det nytter
Dåseringene samles sammen og gør 
gavn. Projekt Dåseringe er et dansk 
velgørenhedsprojekt, der arbejder i 
Skandinavien og hjælper mine- og syg-
domsramte i Asien. De første år blev 
ringene sendt til Asien. Kirsten Egelund 
Andersen startede projektet i Danmark i 
2002 efter et besøg i Thailand, hvor hun 
blev opmærksom på, at de samlede då-
seringe ind – og brugte dem til et godt 
formål: skruer og bolte og andre dele til 
arm- og benproteser. Projektet har siden 
2012 ydet økonomisk hjælp til bl.a. eta-
blering af mobile klinikker og arbejder i 
Kina, Vietnam, Malaysia og Thailand.

Ringene har siden 2012 forvandlet sig 
til et støttebeløb på 763.000,- 

Du kan bl.a a$evere dine dåseringe 
på Specialhospitalet, bygning 3C på 
MarselisborgCentret i Aarhus. På hjem-
mesiden https://daaseringe.dk/ "nder 
du avisomtaler, videoklip og fotos af 
klinikkerne i Asien osv. Projektet er 
begyndt at udsende Nyhedsbreve og 
organisere sig på Facebook: Projekt 
Dåseringe.

I 2016 valgte Projektet sin første, egent-
lige bestyrelse og der er nu over 170 
indsamlere og et ukendt antal bidrags-
ydere. Ringene samles og sorteres i 
Skanderborg – få mere viden og oplys-
ning om nærmeste indsamler hos For-
mand Ulla Foged Lund, 21 22 59 68 eller 
sekretær Lena Pedersen, 40 60 62 20.

Af Solveig Hansen
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