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- Projekter laves i samarbejde med Projekt- og Udviklingsteamet og undervisningen udbydes af FOF Aarhus

SE MERE OM HANDI-K@’S LINIER OG TILBUD PÅ  WWW.HANDI-KA.DK

RING OG HØR PRISER, TIDER OG TILMELDING PÅ TLF.: 78 47 73 80

Specialområde Hjerneskade

Handi-K@ - Et anderledes sted 
Engtoften 7A - 8260 Viby J

KREATIVE TILBUD - HAR DU LYST TIL

UDFORDINGER I KUNSTENS VERDEN

    Kreativt værksted
- hensyntagende

Er du kreativ og har du lyst til 
at afprøve forskellige kunstart-
er, så er dette værkstedshold 
måske noget for dig.

Her er mulighed for at arbejde 
med fx tegning, maleri, grafik, 
blandform og skulptur. Vi eks-
perimenterer og afprøver for-
skellige materialer og teknikker 
sammen.

Undervisningen tilrettelægges 
ud fra deltagernes ønsker og 
ideer og under kyndig vejled-
ning med udgangspunkt i der, 
hvor du er.

     Underviser:
Merete Søndergaard

Periode:
19-03-2020 til 11-06-2020 

 
 Tidspunkt:

Torsdag 15:00 - 17:45
    24 lektioner / 8 gange

Sted: 
Handi-K@

Engtoften 7a, 8260 Viby

Pris:
Pris: / 945 kr, bosat i Aarhus Kom-

mune / 1065 kr, bosat udenfor 
Aarhus Kommune

Tilmelding:  
Holdnummeret  er 292185
FOF Aarhus tlf: 86122955

Merete Søndergaard
tlf: 20947364

Undervisningsdatoer forår 2020:
9. marts, 2. april, 16. april, 30. april,

7. maj, 28. maj, 4. juni, 11. juni

NYE OPLEVELSER

VIL DU MED UD PÅ 

Egmont Højskolen
www.egmont-hs.dk

FLReklame
Agerbakken 21 · 8362 Hørning · Tlf. 7022 1870 · fl@flreklame.dk
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Brugerklubben
søger et par medlemmer til et redaktionsudvalg, hvor vi snakker om, hvad der sker på 

BPA-området og hvad der kan være vigtigt at få med i BPA-Bladet. 
1 møde hver 3. måned. 

Skriv til lpj@stofanet.dk
Hilsen Lars
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AARHUS NYT

Aarhus Kommune mangler som så mange an-
dre kommuner penge; men til gengæld er op-
findsomheden stor. De seneste besparelser er 
præsenteret som BALANCEPLAN 2020, men 
dækker over nedskæringer på 90 mill. på det 
specialicerede sociale område. For 10. år i træk 
går det ud over LEV’s medlemmer i bl.a. bofæl-
lesskaberne. Nedskæringerne har efterhånden 
nået det uanstændige.
Der var indkaldt til demonstration mod Balan-
ceplan 2020 om eftermiddagen tirsdag d. 18. 
februar med pænt fremmøde i betragtning af 
det smalle område og det elendige vejr.
Partierne bag budgetforliget har drøftet planen 
og fundet nogle penge, således at besparelser-
ne efterfølgende er blevet halveret.

Gad vide, hvad besparelserne kommer til at 
hedde næste år, da området er underfinancieret 
og vil overskride budgettet hvert år, selv om po-
litikerne tror at området er styrbart. Bestyrelsen 
skulle måske udskrive en konkurrence om nav-
net på de næste nedskæringer.

I BALANCEPLANEN er der ikke omtalt nye ned-
skæringer på BPA-området i denne omgang. 
I budgetforliget for 2019 blev det vedtaget at 
ansætte en person ekstra i BPA-teamet for på 
denne måde at skærpe visitationen og opfølg-
ningen på BPA-ordningerne.
Endvidere skulle der spares 1,7 mill. på BPA-ord-
ningerne.

Kommunen har erkendt, at besparelsen ikke 
kunne nås i 2019, men sparekravet eksisterer 
stadigvæk men er bare overført til 2020. Besty-
relsen antager, at der trods nyansættelse ikke 
har været foretaget fejlvurderinger i de eksiste-
rende BPA-ordninger, der kunne danne grund-
lag for nedskæringer af timer hos den enkelte.
Nu går Kirsten Krogh fra BPA-teamet på pen-
sion og der ansættes ikke en ny sagsbehand-
ler i stedet for hende. Det må så betyde, at 

den skærpede visitation og opfølgningen af 
BPA-ordningerne bliver mindre effektiv og op-
følgningen vil begynde at sakke agterud og ikke 
vil blive til en årlig opfølgning.

Ligeledes har bestyrelsen efterlyst tilfælde af 
nedskæringer, men der har ikke været svar fra 
nogle af vore medlemmer.

BPA-AARHUS
”Vores” kontor i Sonnesgade er endnu ikke 
flyttet, selv om flyttekasserne er kommet for 
længe siden.
Hvornår flytningen til Grøndalsvej 1 B i Viby sker, 
vides ikke; men følg med på hjemmesiden bpa.
aarhus.dk eller ring til kontoret i åbningstiden 
man-, tirs- og fredag 09 - 14.

Det vil ikke være det åbne kontor, vi har i dag, 
men ring på 8713 4060 til John og hør om, 
hvordan forretningsgangen i.f.b. personlig hen-
vendelse vil være i fremtiden. Husk du kan få til-
sendt en opdateret vikarliste en gang om ugen. 
Du kan tilmelde dig via hjemmesiden og her 
sende en sikker mail til kontoret.

BPA-BLADET
Det er vores fornemmelse, at 1. nummer af bla-
det er blevet godt modtaget og der har været 
tilfredshed med, at der er kommet en efterfølger 
til Brugeren.

Det er imidlertid ikke alle, der ønsker at modtage 
den trykte udgave af BPA-Bladet, men hellere 
vil læse en udgave på computeren.
Hvis du modtager bladet fra Brugerklubben, 
kan du sende en mail med din adresse til lpj@
stofanet.dk for at afmelde bladet og modtage 
det via mail.

Din adresse og mail-adresse vil blive opbevaret 
på en USB-pen med kode på, så vi ikke overtræ-
der databeskyttelsesloven.LPJ.

Foto: Ole Bramsen – ToursonWheels
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REFERAT AF 
BRUGERKLUBBENS 
GENERALFORSAMLING
Lørdag d. 29. februar blev den fra efteråret udsatte generalforsamling genoptaget.

Der deltog 4 fra bestyrelsen og 2 fremmødte medlemmer.

Lars varetog ordstyrerhvervet og Lars' hjælper tog referat.

4. GODKENDELSE AF REGNSKAB

Der blev omdelt kopi af regnskabet, der var godkendt af revisorerne. Det "hackede" beløb var indskrevet i 
regnskabet som et tilgodehavende, da der var foretaget en politianmeldelse af bedrageriet. 
Regnskabet blev godkendt.

5. INDKOMNE FORSLAG.

Der var ingen forslag.

6. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG VEDTAGELSE AF BUDGET

Budgetforslaget, der var baseret på en kontingentindtægt på kr. 15.000, blev vedtaget.
Kontingentet blev fastsat til kr. 200 pr. år.

7. VALG TIL BESTYRELSE OG 2 SUPPLEANTER

Martin og Henriette stillede op til valg til bestyrelsen og blev valgt.
Der blev ikke valgt suppleanter, idet ingen stillede op.

8. VALG AF 2 REVISORER OG 1 REVISORSUPPLEANT

Ingen af revisorerne var tilstede, så bestyrelsen blev bemyndiget til at få pladserne besat. 

9. EVENTUELT

Bestyrelsen blev opfordret til af bruge FaceBook. Der var også opfordring til at søge medlemmer til besætte 
de ledige poster i bestyrelsen.

FORHOLDSREGLER I FORHOLD TIL CORONA-SMITTE

INFO FRA AARHUS KOMMUNE

Kære BPA brugere i Aarhus Kommune.

Flere har spurgt, hvad man kan gøre for at undgå smitte. 
Der sker hele tiden udvikling på området – derfor bedes du selv holde dig opdateret.

Det foreslås at følge information og anvisninger på myndighedernes fælles hjemmeside: https://politi.dk/
corona

Du kan også læse aktuelt og lokalt nyt om corona på Aarhus kommunes hjemmeside:
https://www.aarhus.dk/borger/borgerservice/akut-hjaelp/corona/

Er du selv arbejdsgiver for dine hjælpere, kan det anbefales, at du også slår op på BPA-arbejdsgiver:
https://bpa-arbejdsgiver.dk/faqs/sygdom/coronavirus---5-spoergsmaal-og-svar/

Søren Hagen, Handicapkonsulent



Hvorfor vælge 
Olivia Danmark 

som din BPA-leverandør?

Vi er godkendt af Socialtilsyn Hovedstaden.

Vi sætter altid dig og dine behov i fokus 
og du får en fast tilknyttet rådgiver, 

der kender dig.

Vi har et brugervenligt IT-system, som 
gør det nemt at planlægge og 

indberette vagtplaner, oprette nye 
medarbejdere samt følge dit timeforbrug.

Vi har en vikarportal, hvor du kan søge 
efter vikarer.

Vi har et indgående kendskab til lovgivningen 
og de krav, de forskellige kommuner stiller til 

henholdsvis arbejdsleder og arbejdsgiver.

Vi fører altid en fortrolig og uformel dialog, 
når vi rådgiver og vejleder dig.

Vil du vide mere?

88 88 71 71
bpa@oliviadanmark.dk
www.oliviadanmark.dk

BPA-annonce.indd   1 11-02-2020   07:58:42

EKSPERT I BPA-ORDNING
Omsorg og tryghed i hverdagen

Vores mål er at skabe et trygt og godt samarbejde med 
dig og dine pårørende omkring din BPA-ordning.

Besøg i hjemmet. hjælp til jobopslag og jobsamtaler

Coaching, supervision og støtte ved afskedigelse.

Vibeke Thomsen
Teamleder BPA-ordninger

Telefon: 22 333 112
Direkte: 30 168 926 Mail: vt@focus-people.dk

Focus People A/S Algade 67, 1. sal  5500 Middelfart  Tel: 22 333 112  info@focus-people.dk

Kontakt os på telefonnumer

22 333 112

Find mere information på vores 
hjemmeside i folderen:

Focus-people.dk

Fast 
kontaktperson

Åbent alle dage
6.00 – 24.00

Kontakt os
22 333 112

BPA 89 x 170 mm.indd   1 16/01/2020   13.13

    

SPONSORERET
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VEJLE NYT
SÆT X I KALENDEREN:
Den 4. maj 
er Bygningens sal booket til Handicappolitisk Debat. Nærmere oplysninger følger på www.bh-g.dk og Fa-
cebook i april måned. Rasmus Lund Sørensen er aktiv i organiseringen og debatten kommer ikke til kun at 
dreje sig om Vejles handicappolitik  

Den 6. september 
fylder Bruger & Hjælper Gruppen 20 år. Programmet vil kunne ses i løbet af  sommeren som ovenfor, For-
håbentlig har mange har lyst til at fejre dagen sammen med os.     

Indholdet i Nyt fra Vejle har desværre hurtigt ændret sig, men til alt 
held inden BPA-Bladets deadline.

BHGs generalforsamling (16. marts) blev aflyst, og begrundelsen er naturligvis Coronavirus. Ikke alene af frygt 
for selv at blive smittet, hvilket ellers er reelt nok, men mere for at bidrage til, at virussen ikke spredes unødigt. 
Jeg tror på, at hvis alle udviser rettidig omhu, kan vi alle bidrage til at mindske udbredelsen.

Vi hører igen og igen, at det bare er en influenza, og det er ikke slemt. Enkelte udtaler endog, at de slet ikke 
er bange for at blive smittet. Indrømmet: jeg vil helst ikke smittes, og jeg formodes at være indenfor risikog-
ruppen og helt afhængig af hjælp fra andre for overhovedet at komme op hver dag. Vi må vel pr. definition 
siges at være i risikogruppen. 

Kommende arrangementer vil blive offentliggjort, så snart det igen er muligt og forsvarligt at afholde sådanne.

For en god ordens skyld henviser BHG til  www.coronasmitte.dk , hvor de danske myndigheder har samlet 
alle oplysninger vedr. Coronavirus og Covid19. 

Ingrid Petersen
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KLUBBEN FOR BRUGERE OG 
HJÆLPERE I NORDJYLLAND  
Fra vore kolleger i Nordjylland har modtaget efter-
følgende artikel fra deres seneste nyhedsbrev, der 
fortæller om "BPA-tilstanden" i 2019 i det nordjyd-
ske. En af tankerne med BPA-Bladet er at fortælle 
om, hvordan BPA-ordningen  behandles/mishandles 
rundt omkring i landets kommuner. Læs beretninger 
fra Aalborg Kommunes borgerrådgiver.

2019 begyndte med en række indslag om BPA i TV 
Nord og artikler i Nordjyske. Det var særligt Brøn-
derslev og Aalborg kommuner, vi så personsager fra. 

Temaet var de desværre velkendte problemstillinger, 
hjælp under indlæggelser, tidtagning, selvhjælpste-
rapeuter, nedskæringer, frakendelser og afslag på 
nye ordninger.

I løbet at 2017 mærkede vi en ny tendens i medlems-
henvendelserne. Selvhjælpsterapeuter og sagsbe-
handlere lagde et betydeligt pres på den enkelte, 
og deres ageren kom til tider til at ligne slet skjulte 
trusler. At sagen kun kunne behandles, hvis brugeren 

accepterede overvågning i private og intime situati-
oner, og hjælpere der blev trukket til side og forsøgt 
”afhørt” om brugerens vaner. Vi oplevede også et 
mønster, hvor indhentede erklæringer blev fulgt op 
af uddybende spørgsmål, indtil kommunen modtog 
en formulering, der kunne støtte deres ønskede ar-
gument. Og desværre også sager hvor væsentlige 
oplysninger til støtte for brugerens behov blev glemt 
eller omformuleret.
Når kommunen sendte et udkast til en afgørelse til 
en bruger, en såkaldt partshøring, var der som regel 

vedlagt et hav af sider, hvilket for den enkelte kunne 
være uoverskuelige at gennemgå.  
De indslag, vi så i medierne, omhandlede både 
nogle allerede kendte personsager og sager, vi ikke 
tidligere havde set i klubben. Det var skræmmende, 
at de for os nye sager fulgte et mønster, vi efterhån-
den kunne genkende. Heldigvis fastholdt medierne 
interessen, sikkert fordi både klubben og især Mu-
skelsvindfonden kunne fortælle om kommunernes 
arbejdsmetoder og fordi flere brugere også selv 
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henvendte sig. 
I marts måned bekendtgjorde Aalborg Kommunes 
rådmand Jørgen Hein, at han ”lagde sig fladt ned”. 
Alle sager blev sat i bero, udsendte afgørelser blev 
trukket tilbage og sagsbehandlerne skulle på kom-
munikationskursus. Det var vi glade for, for de bruge-
re, der hidtil havde forsøgt at række ud til ham med 
en klage over sagsbehandlingen, var alle blevet afvist.  
                                                                                                

Aalborg Kommunes borgerrådgiver Marie Louise 
Friis har fra sin start lavet en årlig beretning om bor-
gerrådgivningen. Vi kiggede længe efter beretnin-
gerne om 2017 og 18, hvor vi vidste, at en del brugere 
havde henvendt sig til hende for at få hjælp i deres 
BPA-sag. Beretningerne var længe undervejs og den 
om 2018 blev først offentliggjort i december 2019. 
Det fremgår heri, at mange af Borgerrådgiverens 
sager omhandlede BPA og hun så en “rød tråd” i hen-
vendelserne vedr. BPA-sagsbehandlingen. Vi kan kun 
håbe, at forvaltningen endelig tager kritikken til sig. 
I rapporten vedr. 2017 kan vi læse, at der har været 
en række problemer i forhold til borgernes retssik-
kerhed. De beskrevne problemer svarer til henven-
delserne om BPA-enkeltsager. Som vi tidligere har 
hørt, vil Aalborg Kommunes BPA-team styrke kom-
munikationen med borgerne. Forhåbentlig vil det så 
også føre til mere rimelige afgørelser. 
Beretningerne er gode at blive klogere af og ikke ale-
ne for os, der hører til Aalborg Kommune. Læs dem 
på: https://www.aalborg.dk/politik/borgerraadgiver 

BPA I BRØNDERSLEV - INDLÆGGELSE 
Brønderslev Kommune er fortsat på kant med loven 
i BPA og det er selv om deres formand for social- og 
sundsudvalget, Martin Bech, udtalte i TV Nord, at de 
overholdt loven. Særligt har de deres helt egen ud-
lægning af lovgrundlaget, hvis brugeren indlægges. 
Her har de den kyniske opfattelse, at hjælpere så skal 
opsiges uden varsel. Og sørme også, at dén afgørelse 
må sygehuset træffe.   

Og det er på trods af tidl. Socialminister Maj Mercados 
meget klare svar til Folketingets Socialudvalgs spørgs-
mål nr. 256 (sagsnr. 2019 – 525), hvor hun understreger, 
at 14 ugers varslet i Servicelovens § 3a. altid gælder 
ved nedsættelse af hjælpen eller frakendelse, og altså 
også hvis det er som følge af brugers indlæggelse.  
Desuden understreger Maj Mercado, at i alle § 96 
ordninger, hvor borgeren indlægges, skal kommu-
nen ”foretage en konkret og individuel vurdering af 
spørgsmålet om opsigelse af hjælpere. Kommunen 
skal således vurdere, om det er hensigtsmæssigt at 
opsige hjælpere i forbindelse med f.eks. kortere eller 
længere hospitalsindlæggelser under hensyntagen til, 
at borgeren kan b1beholde et stabilt hjælperteam un-
der og efter endt indlæggelse. En praksis der i øvrigt 
har været gældende i årtier.  
Flere parter, herunder klubben, har bedt det kommu-
nale tilsyn (Ankestyrelsen) om at se på Brønderslev 
kommunes praksis, men svaret lader vente på sig. 
Imens er både brugere og hjælpere bragt i en ulykkelig 
situation, hvor vilkår er utrygge.    

BPA ARBEJDSGIVER
BPA Arbejdsgiver yder fortsat gratis juridisk rådgivning til arbejdsgivere og -ledere om det at være arbejds-
giver/leder. Som noget nyt yder de også rådgivning om det at overdrage arbejdsgiveransvaret til andre.
Søg på BPA-arbejdsgiver.dk

LYSTFISKERI
Der er oprettet en FaceBookgruppe, som hedder "Lystfiskergruppen for handicappede og hjælpere i Dan-
mark". Er du interesseret, så besøg gruppen på FaceBook.

INFORMATION

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AT FØLE SIG ENSOM 
MED SINE HJÆLPERE 

Jeg har tidligere erkendt, at min gymnasietid var 
helvede på jord af flere årsager. Blandt andet 
gav det mig dybe ar både psykisk og socialt, 
hvilket jeg dengang koblede sammen med 
den haltende inklusion i uddannelsesregi. Men 
ensomheden i skolen har nok også bundet i en 
helt anden type udfordring, jeg dengang ikke 
skænkede en tanke: min BPA-ordning … 

Det var tilsyneladende sværere at skabe rela-
tioner, når man altid har en gående rundt bag 
sig, end jeg først lige antog. Min personlige tese 
om, hvorfor jeg var så meget alene i gymnasiet, 
er, at mine klassekammerater (og visse lærere) 
jo så, at jeg altid havde én at tale med, én at gå 
sammen med. Problemet var bare, at det gør 
ikke en hjælper til en ven. Og en hjælper opfyld-
te ikke egenhændigt det sociale behov, som jeg 
havde dengang. 

Jeg sagde engang til en veninde, efter min 
kæreste var taget hjem, at jeg simpelthen ikke 
orkede, at jeg nu skulle være alene. Hun svare-
de – meget naturligt – at jeg kunne da ikke føle 
mig alene, for der var altid en hjælper hos mig. 
Og jovist, dét har hun da også til dels ret i, men 
alligevel. Jeg møder tit folk, der mener, at man 
da umuligt kan lide af ensomhed, når man som 
jeg har tilknyttet en 24-timers BPA-ordning. 
”For der er jo altid nogen.” 

Men det, folk tit glemmer i forbifarten, er, at 
denne ”nogen” ikke nødvendigvis er lige så 
tryghedsskabende som en kæreste, har samme 
loyalitet som en ven eller møder dig med samme 
kærlighed som en familie. Hvilket jo sådan set er 
forståeligt nok, da det at være handicaphjælper 

AF DITTE AMALIE HAGELUND JOHANSEN 
er et job, som giver en kroner og ører, så de kan 
få smør på brødet derhjemme. Og så kan man 
tale nok så meget om passion, om næstekærlig-
hed osv., men vi kommer ikke uden om den skin-
barlige sandhed, at mine hjælpere nok ikke ville 
være i mit hjem, hvis ikke de fik penge for det. 
Og al respekt for det. Havde jeg en fantasillion 
penge stående på kontoen, så sad jeg nok også 
hellere og lavede noget helt andet end arbejde. 
Man er vel menneske. 

Mine hjælpere er med tiden blevet en forlæn-
gelse af min egen familie. ”Venner” vil nogen 
nok definere os. Jeg har i hvert fald en oprigtig 
interesse i, at det går dem godt, og jeg føler, at 
interessen er gensidig. Men når dét er sagt, så vil 
der jo altid være det der usynlige slør, som for 
evigt vil distancere hjælpere fra venner. Sløret 
bliver synliggjort, når virkeligheden banker på 
døren; barsel, orlov, sygdom, nyt job, flytning, 
pension. Ja, jeg kunne blive ved. Jeg har endnu 
ikke oplevet veninder, der tog barsel fra vores 
venskab, på trods af at de blev med barn. Tvært-
imod har det bragt os tættere sammen med nye 
oplevelser og andre samtaleemner. 

Min kæreste bliver (forhåbentligt) heller ikke 
mindre min kæreste, den dag han bliver pensio-
neret. Jeg har i hvert fald en kraftig forventning 
om en second round of låve, når vi begge bliver 
gamle og grå og får alt for meget fritid! 

Så man kan sagtens føle sig ensom, selvom ens 
hjem modsat føles som en banegård til tider. 
Jeg har da også måtte sande til tider, at mine 
hjælpere først og fremmest er på arbejde – og 
ikke på besøg eller blodsbeslægtede. Måske 
også derfor har jeg stadigvæk, efter syv år som 
arbejdsleder, svært ved at tude foran mine hjæl-
pere. Dér støder jeg personligt ind i det famøse, 
usynlige slør. 

Hvordan man har det bedst som arbejdsleder, 
hvad enten det så er at være tætknyttet til sine 
hjælpere eller være utroligt distanceret og for-
mel over for dem, vil jeg lade være op til den 
enkelte. Alt jeg kan sige er bare, at ensomheds-
følelsen ikke nødvendigvis forsvinder, bare fordi 
man har hjælpere ”boende” hos sig. Men den 
kan måske blive formindsket. Jeg vil i hvert fald 
give det klare råd til alle, lige gyldig holdning til 
hjælpere, at sørge for også at skabe et netværk 
uden om hjælperne. Om ikke andet så bare fordi 
verden er så meget større og federe end bare 
dine egne, fire vægge derhjemme. 
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SKATTEFRADRAG FOR 
HJÆLPERE 2019
Som lønmodtagere har dine hjælpere, når de er 
på arbejde under brugerens ferie, mulighed for 
at få skattefradrag efter ligningslovens § 9A, stk. 
2, hvis der er tale om et midlertidigt ophold (altså 
ferie i ind- og udland) og afstanden mellem hjem 

og arbejdsplads er så stor, at det ikke er muligt 
at overnatte hjemme.
Der kan foretages fradrag for både kost og logi, 
såfremt hjælperen selv afholder disse udgifter.
(se nedenstående box)

FRADRAG KOST OG LOGI

Eksempel(takster for skatteåret 2019)
Kostgodtgørelse og småfornødenheder i  14 dage á 509 =   kr.  7.126
Logi i         14 dage á 219  =    -   3.066

I alt til fradrag på selvangivelsens punkt 53                     -  10.192

Betaler arbejdsgiveren for kost, kan hjælperen stadigvæk fratrække 25% af 509 pr. dag til småfornø-
denheder.

KØRSELSFRADRAG

Eksempel(takster for skatteåret 2019)
Aarhus  - Frankrig og retur. 2 x 1.500 km. = 3.000 km.

00 - 24 km.         kr.       00
25 - 120 km. = 198 øre x 95       -       188
121 - 3.000 km. = 99 øre x 2.880      -     2.851

I alt til fradrag på selvangivelsen punkt 51

Sådan finder du takster og regler:

Gå ind på skat.dk
 
Tryk på Fradrag. Derefter på Arbejdsrelaterede fradrag. Her kan du trykke på både Kørselsfradrag og Rejse-
fradrag og -godtgørelse og herefter på Skattefri rejsegodtgorelse. På siden trykker du på Satser og satserne 
for Logi og Kostgørelse og småfornødenheder for både 2019 og 2020 dukker op.
I kassen til højre står der Rejsefradrag, og herunder fremgår det, at du højst kan få et fradrag på kr. 28.000 
i 2019

Skulle du have spørgsmål, kan du kontakte Lars fra Brugerklubben på lpj@stofanet.dk

Der er også mulighed for kørselsfradrag/befordringsfradrag efter ligningslovens § 9C. Der kan dog stilles 
krav om dokumentation eller sandsynliggørelse for transportudgifter, når afstanden mellem hjem og arbej-
de er usandsynlig lang.(se boxen nedenunder)



Godkendt til varetagelse af BPA



Godkendt til varetagelse af BPA
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NY BOG

Hanne Klitgaard Larsen har skrevet er livsfortælling med titlen: 
Spark døren op og træk livet ind.

Forlag: TRYKVÆRKET
Pris: 249,00
Foto: Kirsten Adler
Forord: Birgit Kirkebæk

Forordet bringes her.

Et levet liv

”Jeg er i live på mine egne betingelser” er en slags 
slutreplik i en bog, der ud fra et langt livs erfaringer 
giver læseren en oplevelse af, hvordan det er som 
menneske med handicap at være afhængig af skif-
tende strømninger indenfor ortopædi, pædagogik og 
socialpolitik. Bogen bør være pligtlæsning både for 
læger, socialrådgivere, lærere og pædagoger, fordi 
de her får et gennemarbejdet og nuanceret bud på, 
hvordan verden opleves ”fra den anden side”, og 
hvordan det er at være patient, klient og elev med 
særlige behov.

Hanne Klitgaard Larsen ønsker med sin bog at pege 
på det, der åbner i samarbejdet med offentlige myn-
digheder, men hun har på det indre plan også fokus 
på det, der åbner i forhold til at acceptere og ”blive 
ven” med sit handicap. Hun har i sit liv været udsat for 
utallige gode viljer, men må samtidig konstatere, at 
den gode hensigt mange gange opleves fornedrende, 
fordi handicappet står i fokus for specialindsatsen, 
hvor hun selv som menneske er glemt og ikke-eksi-
sterende.

Hanne Klitgaard Larsen fik som spæd polio, og hun 
var hårdt ramt. Hendes hospitalskarriere begyndte i 
en alder af 3 1/2 måned, og derefter fulgte utallige 
indlæggelser, blandt andet på Ortopædisk Hospital 
og Hornbæk Kurbad. Hun blev ”lægernes barn”, og de 
afprøvede alt det, de mente kunne hjælpe, men som 
ikke altid var veldokumenteret. ”Lig stille og ti stille” 
var beskeden, når et rædselsslagent barn igen skulle 
i narkose. Der sættes i bogen spørgsmålstegn ved 
både de mange operationer og de lange perioder, 
hvor man som opereret skulle ligge i gips. Det stør-
ste spørgsmålstegn sættes dog ved den manglede 
empati, forskellige fags professionelle havde, når de 
fokuserede mere på specialet end på personen.

Hanne Klitgaard Larsen har igennem livet udfordret 
sig selv professionelt gennem sine uddannelser som 
beskæftigelsesvejleder, pædagog og terapeut. Hun 
har gennem sine mange uddannelser og engagemen-

ter fået indsigt i professionelle dilemmaer, men også 
i hvordan dilemmaer kan håndteres. At relation og 
kommunikation skal være det bærende, er der aldrig 
tvivl om. Der er gode portrætter af de fagpersoner, 
der har betydet noget gennem forfatterens liv ved 
at være menneskelige forbilleder og vedvarende 
omsorgsgivere.

Det er ikke en offerfortælling, Hanne Klitgaard Larsen 
skriver, selv om der kunne være gode grunde til så-
dan en historie. Det er snarere en modmagts fortæl-
ling. Der kan trækkes en klar linje mellem de indlagte 
børns spyttelege og det barnlige oprør i hospitals-, 
bo- og skoleregi og til Klitgaards engagement i Aar-
hus Krykensemble. De bidske og satiriske revy- og 
teaterforestillinger satte fokus på fortiede emner som 
eksempelvis handicap og seksualitet.  

Oprøret er i det hele taget en central del af bogens 
tekst:
• Oprør mod som barn at blive opereret konstant og 
mod at blive en del af videnskabelige forsøg.
• Oprør mod dogmet om, at ”de voksne ikke må 
involvere sig” eller binde sig til de indlagte eller 
anbragte børn, som var rådende i begyndelsen af 
hendes barndom.
• Oprør mod at blive behandlet som en genstand.
• Oprør mod oplevelsen af ”ikke selv at eje sin krop”.
• Oprør mod behandling, der alene retter sig mod 
”apparatfejl”.
• Oprør mod at ”den fysiske krop” skal have hoved-
rollen i ens liv.
• Oprør mod forældres omklamring, misforstået 
omsorg og manglende tiltro.
• Oprør mod ”synd for” fortællinger.
• Oprør mod nedladende behandling i forskellige 
offentlige systemer.
• Oprør mod forringede levekår for mennesker med 
handicap.

Man kan spørge, hvor modet til oprør kommer fra 
hos et menneske, der har levet sit liv som anbragt, 
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og som i mange situationer har måttet påtage sig 
”voksenrollen” og det etiske ansvar, dels i forhold til 
forældrene, dels i forhold til medanbragte eller pro-
fessionelle. Mange har bidraget til, at dette har været 
muligt: En ansat der blev en slags med-mor, Egmont 
Højskolens forhenværende forstander Oluf Lauth og 
hele højskolemiljøet. De arbejdspraktikker, Klitgaard 
arbejdede i som en del af sine uddannelser, gav også 
nye indsigter, ligesom det kollektiv, hun i en periode 
var en del af, samt de venner og kærester hun fik.

Ikke alene oprøret mod og opgøret med diverse 
professionelle ”sandheder” og hverdagspraktikker 
står centralt, men også aktionerne som de blev 
praktiseret i Aarhus Krykensemble. Beskrivelserne 
af den periode får virkelig smilet frem. Den offent-
lige opmærksomhed på Krykensemblets budskab 
hang sammen med, at tiden i 1980’erne var åben 
for inkluderende forandringer, hvad tiden lige nu 
ikke ser ud til at være, når man ser på de lands-
dækkende nedskæringer i forhold til mennesker 

med handicap og deres levekår. Presset på de 
offentligt ansatte og ønsket om besparelser gør 
(igen) mennesker med handicap sårbare.

Hanne Klitgaard Larsens bog kan være med til at 
åbne de professionelles øjne for, hvad det er, der 
betyder noget i menneskelige sammenhænge. 
Et menneskes levekår omfatter meget andet end 
økonomi. Det omfatter også relation, kommuni-
kation og muligheden for at ”tage livet ind” og 
at ”være i live på egne betingelser”. Det er det, 
den professionelle indsats skal hjælpe det enkelte 
menneske med.

Lad os som professionelle stå sammen med Hanne 
Klitgaard Larsen og ”sparke døren op”. Lad os age-
re som mennesker i forhold til dem, vi har en særlig 
professionel og almenmenneskelig relation til uden 
at lade os forføre af tidens sandheder, smarte løs-
ninger, retoriske bortforklaringer af besparelser 
og letkøbte metoder til udbedring af ”apparatfejl”.

Med polio som livsledsager beskriver Hanne 

Klitgaard Larsen sit liv på godt og ondt.  Han-

ne formår at skildre personlige og hjerteskæ-

rende oplevelser som barn på Ortopædisk 

Hospital i København, Hornbæk Kurbad, som 

elev på Geelsgård Kostskole og på Egmont 

Højskolen og vi får et indblik i samtiden og 

dennes tilgang til mennesker med handicap. 

I 75 året for PolioForeningens stiftelse ud-

gør ”Spark døren op – og træk livet ind” et 

særdeles relevant bidrag til erindringen om 

polioepidemien i 1952. Forfatteren skal have 

stor tak for at beskrive et stykke danmarks-

historie, vi aldrig må glemme, for at give en 

velmenende, men til tider overgribende sam-

tid en kærlig, men relevant bredside, og ikke 

mindst for at åbne døren ind til et fantastisk, 

men også udfordrende liv. Bogen er  anbe-

falelsesværdig for den fagligt interesserede, 

for mennesker med handicap og for dem, der 

blot vil læse en særlig livsberetning.

Janus Tarp, Formand for PolioForeningen

Et sjældent indblik i en verden, der er under-

lagt et instrumentalt menneskesyn. Gennem  

historiske nedslagspunkter beskrives et 

menneskesyn under positiv udvikling og hvor 

det humanistiske menneskesyn får mere og 

mere plads. En livsfortælling om overlevelse, 

livsmod og om at favne livet med de udfor-

dringer og skiftende tider, det byder på.  

Lise-Lotte Bundgaard, kørestolsbruger, 

Cand. Pæd. Soc. og PB i Ernæring og 

Sundhed



Trænger dine gamle 
møbler til et nyt look?

Klik ind på concetto.dk
og find de møbelstoffer du ønsker 

til dine møbler

Rubjergvej 74 • 8260 Viby J • Tlf. 21 25 90 19
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DEN ANDEN SIDE AF 
SYGDOM

Birger Bergmann er en mand med sans for detal-
jen, så det var ikke et hvilket som helst sted, han 
havde valgt til premieren 11.01.2020 på sin film ”Den 
anden side af sygdom”, som han har arbejdet med 
og instrueret i 2019. KulturØen i Middelfart ligger 
perfekt placeret med Lillebælt som baggrund og de 
to broer i horisonten, og alt dette skabte rammerne 
om dette fantastiske arrangement, hvor alle sanser 
blev forkælet; vi lyttede til muntre symfonier spillet 
af kvartetten Tang Trio, spiste dejlige småkager fra 
kagebuffeten, nød hinandens selskab, blev rørt på 
flere planer af Birgers nye film, og som afslutning på 
alle disse input havde blomsterelskeren Birger, som 
den største selvfølgelighed, sørget for, at alle delta-
gere fik en smuk rose med hjem som et minde fra en 
dejlig eftermiddag i et skønt selskab.

Birgers film ”Den anden side af sygdom” tager ud-
gangspunkt i et meget grundlæggende spørgsmål, 
som Birger stiller i begyndelsen af filmen: ”… er der en 
dybere mening med min sygdom?”. Et spørgsmål, vi 
er mange, der både bevidst og ubevidst stiller os selv 
og ind i mellem bliver stillet af andre. Filmen belyser 
også den mere personlige side af Birger og hans for-
hold til sygdom, og Birgers humoristiske og positive 
tilgang til livet. Vi møder blandt andre hans hustru 
Jutta, Birgers gamle ven Svend Åge, hjælperne, som 
er omkring Birger i døgndrift, og ser Birgers vel nok 
største inspirationskilde til kærlighed – blomsterne. 

Filmen er bygget op omkring en række interviews 
med personer med helt forskellige holdninger til det 
at være ramt af sygdom. Med udgangspunkt i Birgers 
spørgsmål diskuteres blandt andet Carl Gustav Jungs 
tese om, at alle mennesker fundamentalt er syge, og 
at mennesket kun bliver helbredt under reel sygdom 
– og Martinus, der mener, at ”Lidelse er kosmiske 
visdomskilder, og danner vejen til kærligheden eller 
til kulminationen af livets oplevelse”.
I filmen møder vi blandt andre sognepræsten An-
ders Skaaning Andersen, der, ud fra et teologisk 
synspunkt, afviser at se lidelsen som et udviklings-
redskab, der skulle være indsat af Gud til at gøre os 
til stærkere mennesker. Vi møder også hjerneforsker 
og professor Troels W. Kjær, der mener, at det kan 
give god mening at tale om, at der ud over det rent 
hjernemæssige er en personlig oplevelse, man kan 
kalde sjæl. Naturvidenskabsmanden Arne Lykke Lar-
sen, der ligesom Birger har ALS, mener bestemt ikke, 
at der er nogen højere mening med, at netop han er 
ramt af sygdom. Han søger svaret på spørgsmålet i 
naturvidenskabelig regi og peger på, at barndom-

mens syslerier med bly kan være årsagen til, at han i 
dag er ramt af ALS.  
Sådan fortsætter filmen med at fokusere på Birgers 
store spørgsmål, og som tilskuer er det umuligt ikke 
at forhold sig til spørgsmålet og efterbearbejde de 
input, Birger så rammende og rørende har sat op i 
sin film ”Den anden side af sygdommen”.  
Tak for dit evige gå-på-mod, Birger, og for at du bli-
ver ved med at berige os med dine mange filosofiske 
tanker, der kan være med til at give en større forståel-
se og et større indblik i, hvad termen ”sygdom” også 
kan bidrage med til vores liv. 

Hvis I ikke har set filmen endnu, kan I se den via dette 
link: 
http://kortlink.dk/252zg

AF ANNE MARIE KJÆRSGAARD PETERSEN
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AT FALDE MELLEM 
TO STOLE
AF KIRSTEN NORMANN ANDERSEN, MF SF

Kommunen henviser til regionen, og regionen henvi-
ser til kommunen. Tilbage står en borger, som stadig 
ikke har fået hjælp. Det er en situation, som flere og 
flere borgere genkender, når de skal søge om hjælp. 
Det såkaldte afgrænsningscirkulære skal sikre, at 
kommuner og regioner indbyrdes får afklaret, om en 
ansøgning hører til i kommunen eller i regionen. Men 
kan de to instanser ikke selv blive enige, så ender 
sagen ofte i Ankestyrelsen. 

Det skulle ellers være så enkelt. For som Ankestyrel-
sen ofte har konkluderet, så skal kommunen og regi-
onen blot blive enige om, hvorvidt et ansøgt produkt 
er et hjælpemiddel, som kommunen skal betale – eller 
om det er et behandlingsredskab, som regionen skal 
betale. Men når ingen af de to parter vil påtage sig 
ansvaret for ”regningen,” så lander borgeren mellem 
de berømte to stole – uden afklaring. 

Især kugle- og kædedyner, som ofte kan være virk-
somme for borgere med søvnproblemer er et af de 
produkter, hvor borgerens ansøgning ofte ender i 
Ankestyrelsen. Men også nye teknologiske redska-
ber som glukosesensorer, som kan sikre et stabilt 
blodsukker og give borgeren mulighed for en mere 
aktiv hverdag, er blevet genstand for diskussioner. 
Et tredje eksempel er en borger, som har haft stor 
gavn af et ståstativ, som benyttes i den specialiserede 
rehabilitering af patienten. Ståstativet kan imidlertid 
ikke bevilliges som et behandlingsredskab, og i kom-
munen kan patienten ikke få ståstativet bevilliget som 
et hjælpemiddel. 

I kommunerne mener de angiveligt, at produkterne 
er behandlingsredskaber og dermed er et anliggende 
for regionerne. Når kommunerne skal træffe beslut-
ning om eventuelle bevillinger, ser de derfor først 
på, om regionerne har afgjort, at alle behandlings-
muligheder er udtømte. Ved ansøgninger om kugle- 
eller kædedyner til eksempelvis børn indebærer det 
angiveligt, at patienten er udredt og søgt behandlet 
børne- og ungdomspsykiatrien, og at man i den for-
bindelse også har afprøvet behandling. Børne- og 
ungdomspsykiatrien kunne her afprøve kugle- eller 
kædedyne, men netop den form for ikke-medicinsk 
behandling fravælges oftere i regionerne, for skulle 
det vise sig virksomt, så er det jo blevet et erklæret 
behandlingsredskab. Psykiatrien kan så i stedet af-
prøve søvnterapi eller medicinsk behandling.
I nogle kommuner har man tilmed konkluderet, at 

ansøgninger om eks. en kugle- eller kædedyne først 
skal behandles af regionen, og såfremt at regionen 
afviser at bevillige en kugle- eller kædedyne, at 
patienten så har anket afgørelsen og modtaget en 
afgørelse på anken, før kommunen kan behandle 
ansøgningen. 
Og indtil videre har Ankestyrelsens afgørelser resul-
teret i, at nogle kommuner mener, at et barn med 
uro og søvnløshed først skal afprøve medicinsk 
behandling, før man kan konkludere, at alle behand-
lingsmuligheder er udtømte. Og det vil vel sagtens 
snart være et spørgsmål om tid, før Ankestyrelsen 
kan tilføje, at også kugle- eller kædedyner skal være 
afprøvet som behandling – før en kommune kan be-
slutte at bevillige produktet som hjælpemiddel. 

Det er ikke kun bureaukrati af værste skuffe. Det er 
også fuldstændig uigennemskueligt for den borger, 
som forsøger at finde vej i sin søgen på at få den 
mindst indgribende hjælp og behandling. Det er også 
et system, som flere og flere advokater tjener på, når 
familier har brug for hjælp i kampen mod systemet. 
Og endeligt, så vil den manglende vilje til at støtte 
patienterne også resultere i, at flere prøver at finde 
alternative løsninger. 

Nogle borgere samler kuglerne fra roll-on deodoran-
ter og forsøger sig med selv at sy kugledyner – mens 
nogle producenter har konstateret en efterspørgsel 
på produkterne, som kan købes i detailhandlen. 
Andre patienter køber produkterne i udlandet. Det 
gælder eksempelvis for diabetessensorer. Men skal 
produkterne fungere for patienten som behand-
lingsredskab, så skal man netop sikre, at den enkelte 
patient får det helt rigtige produkt, og man skal sikre 
patienten den vigtige faglige understøttelse i brugen 
af produktet. 

Afgrænsningscirkulæret, som forårsager det store 
besvær for patienterne må kort og godt erklæres 
ubrugeligt til formålet. Det er ikke kun blevet en regu-
lær begrænsning. Det er blevet til en regulær gordisk 
knude, som holder hundredvis af sagsbehandlere 
i sving – men efterlader patienten mellem to stole. 
Det skal vi gøre bedre. Som formand for Socialudval-
get vil jeg forsøge at få hakket den gordiske knude 
over – en gang for alle. Den helt rigtige behandling 
fra starten – er bedst for patienten, men altså også 
billigere for samfundsøkonomien. Jeg bidrager gerne 
til at placere ansvaret en gang for alle. 
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BOG OM BRUGER-HJÆLPER 
SAMARBEJDET UDKOMMER DEN 
1. APRIL 

BOGUDGIVELSE:

Mennesket i centrum: En guide til personlig ledelse 
og det gode samarbejde i en hjælpeordning/af Mette 
Drejer

Mennesket i centrum … I virkeligheden gælder bud-
skabet i denne bog alle mennesker – ikke kun men-
nesker i en hjælpeordning. 
I denne bog er det gennemgående tema, hvad der 
helt grundlæggende kan gøre os lykkelige, nemlig 
os selv. Når vi sætter os selv i centrum og varetager 
vores egne behov, ønsker og værdier, tager vi hånd 
om vores egen trivsel og glæde. Det er ikke egoistisk, 
det er selvkærligt. Jo mere trivsel og glæde, jo nem-
mere har vi ved at være gavmilde og åbne over for 
andre mennesker i vores liv – i vores hjælpeordning. 
Og det er næstekærligt.
I et samfund hvor udgangspunktet er, at alle har lige 
meget værd, finder jeg det naturligt, at dem, som ve-
jer og måler menneskers værd i forhold til hjælp, også 
interesserer sig for, hvad der for den enkelte giver et 
meningsfuldt og værdifuldt liv. Med denne bog håber 
jeg, at det er tydeligt for enhver, både for dem, der 
har, og for dem, der ikke har en hjælpeordning, hvor 
unikt og værdifuldt et bruger-hjælper samarbejde 
er. Hvor vigtigt det er at sætte mennesket i centrum. 
Bogen handler primært om at sætte mennesket i 
centrum i samarbejdet mellem brugeren og hjælpe-

ren i en hjælpeordning, hvor hjælpeordninger forstås 
i bred forstand. Fælles for ordningerne er, at der er et 
behov for en personlig handicaphjælper.

Her er kort fortalt, hvad du kan forvente at læse om 
i bogen:

• Hvad der giver balance i et bruger-hjælper samar-
bejde
• Hands-on-værktøjer til at tage personligt leder-
skab
• Metoder til at styrke din kommunikation i det dag-
lige samarbejde
• Tjekliste til ansættelsessamtalen
• 5 forberedelsestrin til at søge kommunen om hjælp
• Udsagn fra brugere, hjælpere og pårørende om 
bruger-hjælper samarbejdet.

Bogen vil støtte dig frem mod valg, der har betydning 
for, at du som bruger i en hjælpeordning kan føle dig 
set, forstået og imødekommet i forhold til dine behov.
Bogen henvender sig til brugere, hjælpere, pårørende, 
kommuner og hjælpeordningsadministratorer.

Du kan købe bogen på www.sunrisecoaching.dk og 
www.BOD.dk og i forskellige andre online shops både 
som paperback og e-bog.

Mette Drejer har som mor 
til 3, de to med handicap, 
mere end 10 års personlig 
erfaring med hjælpeord-
ninger i forbindelse med 
hendes søns handicap. Hun 
er certificeret coach, fore-
dragsholder, underviser og 
projektleder.
Kontakt: mette@sunrise-
coaching.dk



20

HJÆLPERE MED PÅ FERIE 
I UDLANDET - SOCIAL SIKRING  
Arbejder dine hjælpere for dig under din ferie i 
udlandet, så har dine hjælpere indtægt tjent ved 
arbejde i udlandet. For at dine hjælpere fortsat er 
sikret efter danske regler, skal I udfylde et skema om 
Social Sikring.

Se borger.dk
Du skriver social sikring i søgefeltet og på siden, der 
kommer frem, vælger du social sikring i udlandet. 
På den nye side er der en bjælke, der hedder: Hvad 
betyder det at være omfattet af dansk social sik-
ring, når du arbejder i udlandet? Punktet fortæller 
om hvilke områder, der påvirkes ved arbejde i udla-
det.

Tryk på bjælken Søg social sikring, hvis du skal ar-
bejde i udlandet og videre på Søg om social sikring 
i udlandet(blanket), tryk her og igen på den grønne 
knap: Videre.

Nu har du et 6 siders skema, I kan printe ud.

På side 1, punkt 2 er der et felt, der hedder Branche. 
Der skriver I Handicaphjælper.
Feltet CVR-nr. kan også udfyldes. Har du overgivet dit 
arbejdsgiveransvar, har firmaet/foreningen et CVR.nr. 

Er du hjemtaget til en kommune og fortsat selv 
arbejdsgiver, har kommunen et CVR-nr.
Er du bosiddende i Aarhus Kommune, er det kom-
munens CVR-nr. 55133018, der gælder for alle, 
der stadigvæk selv har arbejdsgiveransvaret.(iflg. 
Håndbogen s. 34 ophold i udlandet)

Nederst side 3, punkt 6 skal kun udfyldes, hvis 
hjælperen er nyansat indenfor de sidste 3 måne-
der.

Side 5, punkt 8 handler om at arbejde i 2 eller flere 
lande. Der vil altid være tale om mindst 2 lande 
ved arbejde under brugerens ferie i udlandet, da 
Danmark skal tælles med.

Side 6, punkt 10 øvrige bemærkninger kan I skri-
ve, at bevillingen gerne må gælde for 1 år, ellers 
dækker den kun den anførte ”hovedferie”. Husk, at 
selv en indkøbstur over grænsen eller en weekend 
i Malmø kræver en ansøgning om social sikring.

Underskriv skemaet og send det til Udbetaling 
Danmark. Se adressen nederst på side 6. Skema-
et kan også udfyldes og indsendes digitalt med 
NemID eller virksomhedssignatur på virk.dk
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BPA-Bladet
DET ER DIT LIV, 
DET HANDLER OM 
OG IKKE ANDRES LIV

Jeg hedder Thomas Arpe. Jeg er spastiker. Jeg er 
født med CP. Jeg er 42 år og bor sammen med min 
kone i Århus. Jeg har fundet ud af, hvad jeg er god til; 
at skrive artikler og lave ulandsarbejde. Det handler 
om her i livet at finde ud af, hvad man er god til og 
ikke fokuserer så meget på ens handicap, gøre det 
man har lyst til uanset hvad alle andre siger. ”Det kan 
ikke lade sig gøre, du er jo ordblind. Du kan dårligt 
tale engelsk, Thomas”.

Men jeg har troet på mig selv og været ligeglad med, 
hvad alle andre siger. Jeg har startet en organisation 
igennem CP Danmark i Uganda sammen med Ras-
mus Storgaard. Han sagde i starten ”du er helt gal i 
hovedet at starte noget i Uganda”. Men han var frisk 
og hoppede med på det. Det er en af mine bedste 
venner, vi har arbejdet sammen i 10 år. Han er god til 
at lægge billeder på facebook osv. Og jeg er mere 
god til at lave projekter og få folk til at samarbejde. 
10 år er gået og det er det her, jeg skal lave resten 
af mit liv. 

På vores seneste tur her i januar mødte vi den her 
dreng. Billedet er fra for 3 år siden. Der lå han og ikke 
kunne noget. Men på  turen i år der mødte vi ham 
igen, hvor han var så stolt af sig selv og han var glad 
for sin mor og de to var så glade for, at vi var i stand 
til at hjælpe andre og  hele CP Danmark og UNAC. 
Han har netop fået en kørestol og tror på fremtiden. 
Nu kunne han se en mulighed for hans liv og det er 
sådan nogle historier, der påvirker i hvert fald mig. 
Idet jeg laver ulandsarbejde, det er jeg god til. 

Selvfølgelig laver jeg fejl, det gør alle mennesker. Men 
det lærer man af. Men den dag jeg mødte den dreng 
igen i sin kørestol, der blev jeg så imponeret over 
mig og Rasmus og UNAC. At vi har startet det her 
sammen. Så tro på dig selv og find ud af, hvad du er 
god til og lad vær med at lytte på alle mulige andre. 
Det er jo dig, der skal leve dit liv og den her dreng har 
vi givet et liv, selvom han bor i Uganda, så er vi ens. 
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BESTYRELSESOVERSIGTER

FORMAND
INGRID PETERSEN 
VALMUEVEJ 1
7100 VEJLE
TLF. 2926 1472
bhgvejle@gmail.com

NÆSTFORMAND
MAI NOVAK
VEJLE
TLF. 2661 5354
mai1969@live.com

KASSERER
BENTE STEFFENSEN
HORSENS
TLF. 6169 6274
bentesteffensen48@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM              
CHRISTIAN THOMSEN             
VEJLE                                       
Chth7080@gmail.com

Bruger & Hjælper Gruppens bestyrelse (valgt marts 2019)

Brugerklubbens bestyrelse

LARS P. JACOBSEN
SONNESGADE 14, 1. -12
8000 AARHUS C.
TLF. 2084 0752 
lpj@stofanet.dk

MARTIN ALBRECHTSEN
ÅPARKEN 8, 4. -3
8000 AARHUS C.
TLF. 4073 1640
maralb@live.dk
THOMAS ARPE

MARSELIS BOULEVARD 104
8000 AARHUS C.
TLF. 2578 0803
thomas@arpe.eu
                                                                                            
HENRIETTE LØGSTRUP
JERNALDERVÆNGET 93
8220 BRABRAND.
TLF. 2140 9268
henriettelogstrup@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM      
LIZZI JØRGENSEN             
VEJLE                                    
TLF. 2670 6283                 
lizzijj@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM                   
LARS HØSTRUP
VEJLE
2177 6161
larshoest@yahoo.dk

SUPPLEANT
LASSE PAGH
KØBENHAVN
TLF. 2579 8384
lasse@dho.dk

SUPPLEANT
ORLA ØSTERGAARD
VEJLE
orla-ellen@outlook.com      

DEN 16. marts afholder vi ordinær generalforsamling på Ellehøj og håber at kunne vise Birger 
Bergmann Jeppesens film Den anden side af sygdom. Filmen er omtalt her i bladet.

Efter generalforsamlingen d. 29. februar består bestyrelsen af følgende medlemmer:

Bestyrelsen er ikke konstitueret endnu.

OBS OBS OBS
Brugerklubbens bestyrelse vil afholde 2 - 3 åbne bestyrelsesmøder om året.
Du har nu mulighed for at komme forbi til et bestyrelsesmøde, få en kop kaffe/vand og en snak 
med bestyrelsen og giv evt. en kommentar til punkterne på dagsordenen.

Første gang bliver tirsdag d. 12. maj kl. 15.00 på Handi-K@, Engtoften 7A, 8260 viby 

Dagsordenen kan ses på vores hjemmeside Brugerklubben.dk fra d. 5. maj.





Din Hjælperordning
DIT LIV!
Vær med!
FACEBOOK.COM/DHO.DK
DIN-HJÆLPERORDNING.DK

Synes faktisk, at det er et perfekt firma. 
Det er dejligt, at de altid er til at få fat i!  
De har nogle fine arrangementer, 
og man føler sig værdsat som hjælper, 
når man fx får julegaver af dem.

Hjælper i Din Hjælperordning ApS 
Lonnie Henriksen
(Modelfoto) 


