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Forsidefoto:
Udsigt fra Nagarkot, Nepal

2004
Så er der igen gået et år, og vi
har alle jul og nytår godt overstået. Arbejdstøjet er også fundet frem igen.
Mange ting optager os i arbejdet med landsforeningen.
Lige nu er det resultatet om
portostøtten til udsendelse af
“ny stemme”, der optager os
meget. Vi ved i skrivende stund,
at vi desværre er med i gruppen
om bortfald af støtten. Vi kender
endnu ikke muligheden for at få
del i den pulje, der af regeringen
er lavet til foreningsblade. I
samarbejde med DSI, De Samvirkende Invalideorganisationer,
arbejdes der på sagen.
En anden ting der også optager os meget, er resultatet af
regeringens nedsatte udvalg
omkring strukturændring i amter
og kommuner. Det hører vi mere
om i næste nummer af “ny
stemme”. Der er nemlig sidste
frist for indlæg til “ny stemme”,
før udtalelsen kommer offentligt
frem. Det er jo ikke noget, der
berører os lige nu og her, men
på langt sigt kan det få overordentlig stor betydning for os alle.

Det der optager os allermest
lige nu, er det kommende landskursus, årsmøde og generalforsamling, der alt sammen afvikles i Vingsted Centeret ved Vejle
i uge 26.
Landskurset finder sted fra
den 21. juni til den 25. juni 2004.
Programmet er ved at være klar
til udsendelse her i januar måned. Foreningens bestyrelse og
kursusudvalg håber at rigtig mange af vore medlemmer har mulighed for at deltage, helt som
vanligt er det undervisning og
foredrag, der er det overordnede mål for landskurset, specielt
målrettet vore medlemmers behov.
Taleinstitutter og konsulenter
vil snart have ansøgningsskemaer og program liggende til
udlevering. Der vil også i år være vandaktivitets kursus, se nærmere i programmet.
Bestyrelsen ser frem til det kommende år med optimisme og
godt nytårs sind.

3

2004 - v/ Anne-Lise Steen
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Aktuelle beløb pr. 1. januar 2004
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Landskursus 2004 Her skal du henvende dig?
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Kort ????
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Status på DLFL´s engagement i
Nepal efterår 2003
v/ Bent Lassen

11 Livskvalitet i arbejdet med
livstruede mennesker
v/ Henrik Kruse

13 Strukturkommissionen

– En reform i lyntempo

14 DSI Handiklip fra
forskellige aviser

16 Psykopater går frit omkring
Af Kim Hundevadt

17 Ansøgningsskema til fritidshuse
Lykkebo og Høyruphus

18 DSI Handiklip fra
forskellige aviser

19 Ordinær generalforsamling
20 Norsk Landsforening NLFL
21 Den norske besøkstjeneste
21 Landsforeningens kontaktpersoner i DSI´s amtsafdelinger

24 Hvad en konsulent også kan
bruges til
v/ Henning Kirkegaard

25 Nyt fra Lokalforeningerne

Venlig hilsen
Landsformand Anne-Lise Steen

31 Handicap, kvalitetsudvikling og
brugerinddragelse

32 Landsforeningens fritidshuse
med nye priser for 2004

En lille medlemsundersøgelse
For nogle år siden spurgte vi vore medlemmer
om, hvor mange der havde adgang til internettet. Nu prøver vi igen for at se, om tallet har
ændret sig.
Derfor: Har I adgang til internettet, så send
en mail til os på adressen: dlfl@dlfl.dk
TAK FOR HJÆLPEN.
Venlig hilsen Anne-Lise Steen
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Aktuelle beløb pr. 1. januar 2004

Begravelseshjælp

(sygesikringslov § 16)

Kr.
8.100
6.750

Voksne
Børn under 18 år
Formuegrænse

Bortfaldsgrænse

Hvis efterladte
27.000
Uden efterladte
13.500
Født før 1/4 1957, mindst

35.100
21.600
1.050

Boligstøtte

Hjemmehjælp
Årlig kr.
Enlige
Ægtepar

Fradragsbeløb (servicelov §82)

Voksne
112.800
Pr. barn
31.824
Beregnet indtægt, betaling (§82)
2.701-5.400 kr
Herefter pr. hele 2.700 kr.
+ 1 kr./time dog højst

169.300
10.608
kr./time

3
100

(boligstøttelov)
Årlig kr.
Boligydelse
Boligsikring

Fradragsbeløb, barns
indkomst (§ 8, stk. 5)
16.200
16.100
Formuegrænse, tillæg (§8a, stk. 1)
- 10% over
606.300 601.600
- 20% over
1.212.000 1.203.300
Fradragsbeløb/kvm for udgifter til (§ 10, stk. 2)
- varme
62,00
61,50
- varmt vand
19,50
19,50
- elforbrug
46,75
46,25
Standardbeløb/kvm (§10, stk. 3)
- vandafgift
10,25
10,25
- vandafledningsafgift
15,00
14,75
Standardbeløb/kvm vedligehold. till.(§10, stk. 4)
- lejers vedligeholdelsespligt 46,75
46,25
- lejers delvise
vedligehold.pligt
23,25
23,00
Standardbeløb
- varmetillæg (§10, stk. 5)
23,75
23,50
Maksimum, årlige leje (§ 14) 64.600
64.100
Standardbeløb drift/vedligeholdelse
(§17, stk. 4)
9.300
9.200
Tillæg til boligudg. (§21, stk. 1) 4.900
Indkomstgr. (§21/22, stk. 1) 115.200 114.300
Indkomstgrænse, forøgelse pr.
2-4. barn (§21/22, stk. 1)
30.300
30.100
Mindstebeløb, egenbetaling
(§21/22, stk. 2)
12.200
19.300
Maksimal ydelse (§23, stk. 1) 34.092
33.828
- boligfællesskab
(§24 d, stk. 2)
21.500
21.300
Maksimal ydelse, bofællesskaber
(§24 e, stk. 3)
11.364
11.280
Minimum, tilskud/lån (§33-34) 2.496
2.484
Indkomstgrænse, omberegning/efterregulering
(§46, stk. 2, og §47, stk. 1) 19.400
19.300
Minimumsbeløb
tilbagebetaling (§47, stk. 8)
840
840
Mindstebeløb, årlig egenbetaling
(tdl. byfornyelse §25, stk. 9)
9.700
Grænsebeløb, beboerindskudslån (§56)
- lejligheder
172.166
- enkeltværelser
117.520
- tillæg pr. barn til og med det 4.
30.300
Indkomstgr., rente/afdragsfrihed
før 1993
176.300
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Hjælpemidler

(servicelov §97)
Kr. én gang

Ortopædisk fodtøj,
voksne, egenbetaling
Ortopædisk fodtøj,
børn, egenbetaling
Almindeligt fodtøj, tilskud
Høreapparat, maksimalt tilskud

Medicintilskud

660
350
970
5.310

(sygesikringslov §7, stk. 1)
Kr.

Udgiftsgrænser
0-520 kr.
520-1.260 kr.
1.260-2.950 kr.
>2.950 kr.
Kronikertilskud, loft over
årlig egenbetaling
Personer under 18 år dog 50%

0%*
50%
75%
85%
3.805

Syge- og barselsdagpenge
Dagpengemaximum (§9, stk. 2)
Timemax.
Ugemax.

Kr.

86,57
3.203

Ukendt arbejdstid (§9, stk. 7)
- mænd
- kvinder

Kr./time

139,29
125,79

Forsikrede arbejdsgivere (§27)
Optagelsesgrænse
Udelukkelsesgrænse
Frivillig sikring 1/4 2003 (§20)
Dagpenge pr. uge

2/3 sats
1/1 sats

Kr.

5.605.250
6.918.480
Årlig præmie kr.

1. fraværsdag 3. fraværsdag

1.917
2.874

1.239
1.860

Pension

Aktuelle beløb pr. 1. januar 2004

FØRTIDSPENSION FRA 2003

Fradrag
Mdl. kr.

Årlig kr.

13.895
11.810

166.740
141.720

Nedsættelse
Fradrag (§29)
Indtægt, ægtefælle/
samlever, ikke pens.
30%
Indtægtgrænse, ægtefælle/samlever
- ikke-pensionist
30%
- pensionist
15%
Enlige
Gift/samlevende

Årlig kr.

Enlige
Andre

141.720
184.600
279.000
56.700
90.000

Bortfaldsgrænser (§39)
Årlig kr.
Indtægt, bortfald, enlig
612.500
Indtægt, bortfald, gift/saml. m. pens. 1.034.800
Indtægt, bortfald, gift/saml.
m. ikke-pens.
562.400
Minimumsbeløb for udbetalt pension
- enlige
4.164
- andre
3.540
Bidrag til ATP og SAP (§§33 a-b)
ATP: Pensionisten/kommunen
SAP: Pensionisten/kommunen
Folkepension og
førtidspension før 2003
(Førtids/pensionslov §§13-14)

Mdl. kr.

74/149
127/255

Mdl. kr.
Reelt enlige

Grundbeløb
4.648
Pensionstillæg
4.679
= Folkepens.
+ alm. førtidspens.
9.327
+ førtidsbeløb
1.182
= Forhøjet alm.
førtidspension
10.509
Grundbeløb + pensionstillæg 9.327
+ Invaliditetsbeløb
2.261
= Mellemste førtidspension 11.588
+ Erhvervsudygtighedsbeløb 3.121
= Højeste førtidspension
14.709

Andre

4.648
2.184
6.832
1.182
8.014
6.832
2.261*)
9.093
3.121**)
12.214

*) Til ægtefæller, hvor begge modtager invaliditetsbeløb,
nedsættes satsen til 1.926 kr.

Invaliditetsydelse (førtidspensionslov §21)
Gifte, hvis ægtef. modt.
IY/invaliditetsbeløb
Andre

Grundbeløb
- folkepensionister
- enlig førtidspens.
- gift førtidspensionist

Mdl. kr.

2.362
4.714
Mdl. kr.

1.848
2.275
5

Beløb (%)

Bortfaldsgrænse

237.000 (30)
237.000 (60)
160.700 (60)

422.900
329.900
253.600

Pensionstillæg
- enlige
52.300 (30)
- reelt enlige
52.300 (30)
- samgifte m/pens.
105.000 (15)
- andre gifte
105.000 (30)
- fradrag - ægtefælle/samlevers indtægt højst 50% af
Personligt tillæg, enlige
15.100
Personligt tillæg, gifte
29.900

139.600
239.400
279.700
192.300
163.600
52.300
105.000

Personlig tillægsprocent
- enlige
minus 1% pr. 372 kr. udover 15.100
- gifte
minus 1% pr. 751 kr. udover 29.900
Ægteskabstillæg
105.000 217.000
Samlevende beregnes som gifte/samgifte, hvis:
1) både egne og samlevers pension er tilkendt
efter 1/3 1999 eller 2) samlivet er etableret efter 1/3 1999.
Minimumsbeløb

(førtidspensionslov §29)

Årlig kr.

1.392
Varmetillæg (§17) Gifte/samlevende
Enlige
Egenbetaling
5.400
3.600
3/4 af udgifterne 5.401-10.000 3.601-10.000
1/2 af udgifterne 10.001-13.100 10.001-13.100
1/4 af udgifterne 13.101-16.200 13.100-16.200
- tillæg pr. person over 18 år, hvis
flere end 2 personer i husstanden
4.900
Petroleumstillæg, pr. liter
262,50 øre
Helbredstillæg
Formuegrænse

(førtidspensionslov §18)

Ældrecheck (§72 d)
Højst
Udelukkelsesgrænse

**) Modtager ægtefællen højeste folkepension, nedsættes
satsen til 2.258 kr.

Tillæg (førtidspensionslov §16)
Bistandstillæg
Plejetillæg

(§29)

Årlige kr.

54.600
Årlige kr.

5.100
54.600

VIGTIGT – VIGTIGT – VIGTIGT

LANDSKURSUS

2004

Vi har tidligere oplyst om nye regler for ansøgning om deltagelse
i landskursus for laryngectomerede med pårørende.
Det er den enkeltes eget ansvar, i god tid at henvende sig til
sit institut og bede om program
og ansøgninger til sig selv samt
eventuelle pårørende, sådan at
den kan afleveres rettidigt.
Rettidigt vil sige til konsulenten
for laryngectomerede eller det
lokale institut senest 1. marts
2004.

NB! Når Du/I modtager dette nummer af
bladet er der ikke
langt til den 1. marts!

Adresser på de enkelte
institutter er følgende:
Bornholms Amt:
Kommunikationscentret
Damsgård
Store Torv 6 C, 3700 Rønne
Tlf. 56 95 53 01

Fyns Amt:
Fyns Amts Tale- Høreinstitut
Rytterkasernen 17
5000 Odense C
Tlf. 63 14 62 14

Nordjyllands Amt:
Taleinstituttet
Borgmester Jørgensens
Vej 2, 9000 Aalborg
Tlf. 98 14 41 44

Vestsjællands Amt:
Tale- Høre- Synsinstituttet
Søndervang 2, 4100 Ringsted
Tlf. 53 61 14 28

Viborg Amt:
Blåkærgård
Røddingvej 11, 8800 Viborg
Tlf. 86 67 50 88
Ringkøbing Amt:
Center for Kommunikation
Gl. Landevej 53 E,
7400 Herning
Tlf. 97 21 26 55
Århus Amt:
Taleinstituttet
Tjørnevej 6, 8240 Risskov
Tlf. 86 17 76 11
Viceforstander Hanne Tranberg

E-mail: hanne@dlfl.dk
Talepædagog Bente Mortensen

E-mail: bente@dlfl.dk
Vejle Amt:
Center for Kommunikation og
Hjælpemidler
Vester Engvej 56, 7100 Vejle
Tlf. 79 43 60 60
Sønderjyllands Amt:
Tale-Høre-Synsinstituttet og
Hjælpemiddelcentral
Bjerggade 4 B,
6200 Aabenraa
Tlf. 73 63 18 00
Ribe Amt:
Kommunikationscentret
Gjesinglund Allé 2
6715 Esbjerg
Tlf. 76 10 60 60
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Roskilde Amt:
Specialundervisningscentret for Voksne
Københavnsvej 266
4000 Roskilde
Tlf. 46 75 50 33
Storstrøms Amt:
Specialskolen for Voksne
Skovboulevarden 1
4800 Nykøbing F
Tlf. 54 88 15 00
Frederiksborg Amt:
Kommunikationscentret
Skansevej 2 D
3400 Hillerød
48 24 22 00
Københavns Amt:
Københavns Amts
Tale- og Høreinstituttet
Taleafdelingen
Skodsborgvej 1 B, 3. sal,
2830 Virum
Tlf. 45 11 47 70
Frederiksberg Kommune:
Tale- og Høreinstituttet
Solbjergvej 3, 4.
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 10 37 62
Københavns Kommune:
Center for specialundervisning for Voksne
Frankrigsgade 4
2300 København S
Tlf. 32 86 06 86

IM NOTFALL!

EMERGENCY!

Ich bin “Halsatmer”
Ich atme durch eine künstliche Öffnung
in meinem Hals, nicht durch Mund
oder Nase.

I am a “neck breather”
I breathe through an artificial opening
in my neck, not trough
my mouth or my nose.

Falls meine Atmung aussetzt:
Legen Sie meinen Hals frei.
Säubern Sie meine Halsöffnung.
Beatmen Sie mich mit dem Mund
in meine Halsöffnung.
Halten Sie meinen Kopf gerade
- Kinn nach oben.

Should my breathing stop:
Expose my neck
Clean my “breathing hole” (stoma)
give me mouth to stoma respiration.
Keep my head straigth - chin up.
Please, be quick
you can save my life

Helfen Sie mir schnell Sie können mein Leben retten!

✂ Klip i rammerne

EN CAS D´URGENCE!

EN CASO DE NECESIDAD!
Respiro por el cuello
Respiro por una abertura artificial
en mi cuello, no por boca o nariz.

Je respire par le cou
Je respire par une ouverture artificielle
à la base de mon cou
et non par la bouche ou le nez.

En caso de que me
respiración intermite:
Descubra mi cuello.
Limpie la abertura respiratoria
Respire con la boca en la abertura
Mantenga la cabeza derecha, barbilla
hacia arriba.

Si ma respiration s’arrête:
Dénudez mon cou.
Nettoyez l’orifice de respiration.
Faites-moi du bouche à cou sur
I’orifice de respiration.
Tenez ma tête droite,
mon menton vers le haut.

Ayúdeme muy rápido.
Ud. puede salvar mi vida.

S’il vous plaît,
aidez-moi rapidement.
Vous pouvez sauver ma vie.

7

Diese Klinik hat mich operiert:

I was operated at this hospital:

Meine Adresse:

My address:

Bitte benachrightigen Sie:

Please inform:

Confédération
Confederazione
Confederaction
Conföderation
Confederation

Européene des
Europea
Europea
der Europäischen
of Europeen

Laryngectomisés
Laringectomizzati
Laringectomizados
Laryngektomierten
Laryngectomees

Confédération
Confederazione
Confederaction
Conföderation
Confederation

Européene des
Europea
Europea
der Europäischen
of Europeen

Laryngectomisés
Laringectomizzati
Laringectomizados
Laryngektomierten
Laryngectomees

✂ Klip i rammerne

Cet hopital m’a opéré:

Fue operado en esta clinica:

Voici mon adresse:

Mi dirección:

Prévenez s’il vous plaît:

Les ruego informar:

Confédération
Confederazione
Confederaction
Conföderation
Confederation

Européene des
Europea
Europea
der Europäischen
of Europeen

Laryngectomisés
Laringectomizzati
Laringectomizados
Laryngektomierten
Laryngectomees

Confédération
Confederazione
Confederaction
Conföderation
Confederation
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Européene des
Europea
Europea
der Europäischen
of Europeen

Laryngectomisés
Laringectomizzati
Laringectomizados
Laryngektomierten
Laryngectomees

Status på DLFL’s engagement i Nepal efterår 2003
v/ Bent Lassen

Mellem 8. og 24. oktober var et
dansk team på midtvejsbesøg i
de igangværende projekter i Nepal.
Besøgsteamet bestod denne
gang af DSI’s direktør Poul Erik
H. Petersen, Torben Møller Jensen fra Foreningen for Stammere i Danmark samt Hanne
Tranberg og Bent Lassen fra
DLFL.
DSI’s direktør var væsentligst
med for at hilse på DSI’s samarbejdspartnere i Nepal, og for
samtidig at tegne DSI i møder
med repræsentanter fra andre
firmaer og foreninger der opererer i Nepal, ligesom der i løbet af
besøget var møder med repræsentanter fra det berørte ministerium.
DSI / DLFL er for øjeblikket engageret i følgende:
- Et projekt der omfatter støtte til
nepalesiske strubeløse (NLA),
og
- et projekt der omfatter støtte til
den nepalesiske paraplyorganisation (NFD), og
- endelig har DSI ansat en projektkoordinator (”DSI-kontoret”
i Nepal)

startet et projekt med Gigtforeningen.
Endelig var én af opgaverne
også, at forberede jorden for aktiviteter i 2004 for stammere og
kvinder. Vi skal starte egentlige
projekter fra 2005, for såvel
stammere som kvinder. Denne
sidste opgave blev væsentligst
varetaget af Torben Møller Jensen og Hanne Tranberg.
Som det umiddelbart kan fornemmes, er aktiviteterne i Nepal under kraftig udvikling. Fra
det enkelte projekt for strubeløse der startede i 1995, er der nu
6 projekter der kører, medens
endnu 2 er under forberedelse.
Heldigvis er der også blevet
flere om at holde kontakten til
samarbejdspartnerne, og vi har
en helt fremragende projektkoordinator, der tager sig af de
daglige opgaver derude. Men de
regelmæssige projektbesøg bliver stadig mere nødvendige,
efterhånden som tingene udvikler sig, og vil også fremover
foregå ca. 2 gange om året.

Udover midtvejsbesøg i disse 3
projekter, blev der tid til at aflægge besøg i den forældreforening (PAFMR), som DLFL
samarbejdede med indtil sidste
år, og hvor tilsynet nu er overtaget af landsforeningen LEV,
ligesom der var tid til at besøge
foreningen for fysisk handicappede (NAPD), som netop har

NLA:
Samarbejdet med den nepalesiske forening for strubeløse
(NLA) kom i gang i slutningen af
1995, foranlediget af en henvendelse fra Landsforeningen for
Bedre Hørelse, som på det tidsspunkt havde et stort projekt i
Nepal.
Vi er for øjeblikket i gang med

Lidt om de
igangværende aktiviteter
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den 3. projektperiode, og dette
samarbejde kører stille og roligt
efter de udstukne regler. Det
eneste ”problem” har været, at
man i forrige projektperiode ikke
formåede at anvende samtlige
tildelte midler, hvilket – i forbindelse med regnskabsaflæggelsen – skabte lidt forviklinger.
Vi håber på endnu et 4 årigt projekt med NLA fra 2005 – 2008.
NFD:
Nepal Federation of Disabled er
en parallelorganisation til DSI.
Den organiserer omkring 50
handicap-organisationer fra hele Nepal. NFD vil ved slutningen
af 2004 have kontorer i alle 5
nepalesiske regioner, og kontaktpersoner i en række distrikter. Den har en meget kompliceret struktur.
I samarbejde med DLFL / DSI
har NFD i indeværende projektperiode et miniprogram-projekt,
som er baseret på organisationsstøtte, ledertræning, kvindespørgsmål samt orientering
om FN’s standardregler om lige
muligheder for handicappede.
Reglerne er i indeværende periode blevet oversat til nepali.
NFD har herudover lagt stor
energi i udarbejdelse af et politik-papir på handicapområdet.
Samarbejdet med NFD har
stort set været OK, men der har
været lidt uoverensstemmelser
vedrørende den økonomiske
styring.
Dette forhold har været medvirkende til, at vi i samarbejde

Kontakt din konsulent
Benyt de nedenstående telefontider,
så er du næsten altid sikker på at
træffe din konsulent
Sydjylland og Fyn:
Bent Lassen
Klingeskov 30, Klintebjerg
DK-5450 Otterup
Tlf: 64 82 29 15, fax: 64 82 29 11
E-mail: bent.lassen@besked.com
Mellem 7.30-9.00
Midtjylland:
John Damtoft
“Malles Hus”, Svinget 9, Vind
DK-7500 Holstebro
Tlf.: 97 43 06 00 & 97 43 00 06
E-mail: john.damtoft@dlfl.dk
Mellem 9.00-10.30
Københavns Amt:
Preben Kristjansen
Smakkegårdsvej 79 2.tv.
DK-2820 Gentofte
Tlf. & fax: 39 65 48 78
Mellem 8.00-9.00
Nordjyllands Amt:
Steen Møller
Begonievej 16, DK-9750 Østervrå
Tlf.: 98 95 18 88
E-mail: lyn@nrdc.dk
Mellem 9.00-10.00
Storstrøms Amt:
Gunnar Anndré Jensen
Vildtbanen 4, Ørslev
DK-4760 Vordingborg
Tlf.: 55 98 57 67
Mobil: 21 42 66 67
E-mail: konsul@ofir.dk
Mellem 7.30-8.30
Roskilde og Vestsjællands
Amter:
Ivan Jensen
Ridebanevej 61, Udby
DK-4300 Holbæk
Tlf. & fax: 59 46 1130
Mellem 7.30-8.30
Frederiksborg og
Bornholms Amter:
Henning Kirkegaard
Langelunden 1, 1.th., DK-2990 Nivå
Tlf: 49 14 19 17
E-mail:
henning_kirkegaard@hotmail.com
Bedst mandag - fredag 8.00-9.00
Københavns og
Frederiksberg Kommuner:
Gurli Lavin
Langkildevej 6 F, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 46 43 33
E-mail: gurli@dlfl.dk

med projektkoordinatoren har
iværksat regelmæssige besøg i
samtlige projekter med henblik
på kontrol af bogføring og opfølgning af budgetter og aktivitetsplaner.
Projektkoordinator:
I foråret 2001 gennemførte DSI
en landegennemgang i Nepal,
som resulterede i en strategi for
det videre arbejde derude.
Den oprindelige ide var, at DSI
skulle oprette et egentligt kontor, og oprette kontrakter med
den nepalesiske regering om
projekter for en nærmere bestemt økonomisk ramme.
På grund af de meget ustabile
politiske forhold i landet, besluttede man imidlertid at udskyde
denne beslutning, og i stedet
ansætte en projektkoordinator.
Dette resulterede i ansættelsen af en nepalesisk person, som
har det daglige ansvar for koordination og opfølgning af de
DSI-bevilgede miniprogramprojekter. Koordinatoren var i efteråret 2001 i Danmark for at følge
et 13 ugers management-kursus, betalt af Demokratifonden.
Projektkoordinatoren støttes i
sit arbejde ved projektbesøg fra
DLFL og eventuelle andre
danske handicaporganisationer,
mindst 2 gange om året.
PAFMR:
Parents Association for Mentally
Retarded, har også et miniprogram for perioden 2002 – 2004.
Dette program er i høj grad baseret på oplysningsarrangementer og opsøgende virksomhed i de fjerntliggende områder.
Foreningen beskæftiger sig meget med forældreopdragelse
samt træning af de handicappede børn. DLFL var samarbejdspartner indtil efteråret 2002,
hvor LEV har overtaget tilsynet af
programdelen. DLFL har ansvaret for økonomien perioden ud.
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NDWA:
I perioden 2000 til 2002 har der
været tæt kontakt mellem DLFL
og Nepal Disabled Womens Association. Der har været afholdt
en 1 dags workshop om ”Diskrimination og køn” i Kathmandu i
foråret 2003, og der er planlagt
en tilsvarende workshop i en af
de større byer udenfor Kathmandudalen i foråret 2004. Videre planlægges der ledertrænings forløb for handicappede
kvinder inden udgangen af
2004, og det er planen at et
egentligt organisationsudviklingsprojekt skal starte fra januar
2005.
NSA:
I samarbejde mellem Foreningen for Stammere i Danmark
(FSD), NLA og DLFL, blev forarbejdet til oprettelse af en stammerforening i Nepal gjort i det
tidlige forår 2003. I april 2003
blev der afholdt en 1-dags workshop om stammeproblematikker
i Kathmandu, og ca. 3 måneder
senere var NSA en realitet.
I løbet af 2003 har NSA lånt lokaler af NLA, men som det er tilfældet med NDWA, er der bevilget økonomi til at drive forskellige aktiviteter i 2004. Fra 2005 er
planen et organisationsudviklingsprojekt lige som det er tilfældet
med NDWA.
Dette projekt vil blive afviklet i
samarbejde mellem NSA og
FSD.
Man arbejder i skrivende stund
i DSI på en fornyelse – og eventuelt en udbygning – af aftalen
med DANIDA, så noget tyder
på, at der for personer / foreninger med tilslutning til DSI,
fortsat vil være mulighed for
ulandsarbejde – såvel i Nepal
som i et af de andre 9 samarbejdslande.
Bent Lassen

Livskvalitet i arbejdet med
livstruede mennesker
v/ centerleder Henrik Kruse, K B Århus

Jeg har været ansat et års tid i
KB’s Rådgivningscenter i Århus
med 10 ansatte. Min baggrund
præst i 10 år, senere bl.a. ansat
i familieterapien. Mit nuværende
job er meget spændende og til
tider også vanskeligt. Vi har
mange tilbud, og det er ofte de
pårørende, der henvender sig,
og vi har mange grupper af
børn, unge, efterladte mv. Lige
nu er vi ved at starte et spændende projekt op med børn,
hvor en af forældrene er ramt. Vi
kan f eks tilbyde hjemmebesøg
5-6 gange.
Folk spørger, om det ikke er
utrolig svært at arbejde et sted,
hvor der er så megen sygdom
og sorg indblandet. Jo, det kan
være svært, og i starten havde
jeg mange symptomer af både
den ene eller anden art, så vi
går hurtigt til læge, hvis vi
mærker noget, fordi vi jo hører
om alle symptomerne. Det
kræver et positivt livssyn, når
man er sammen med disse
mennesker, og det kræver et
særligt overskud, at man er i
stand til at fa’ øje på de
ressourcer, der gemmer sig
bagved, så livet stadig giver
mening. Så man opdager nogle
aspekter ved livet, som man
ikke tidligere har tænkt over.
Min datter er lige vendt hjem
fra Thailand, her er historien om
elefanten: En stenhugger havde
fået slæbt en kæmpe sten ind
på landsbyens torv, og en
masse bl.a. børn samlede sig
om ham: Det må være svært at

skulle få sådan en sten til at
blive til en elefant. Det er nu ikke
så vanskeligt, jeg hugger bare
alt det væk, der ikke er elefant. Det er nok forskellen på ham og
barnet. Når han ser stenen og
går rundt om den, så tænker og
ser han elefanten for sig, der
skal bare fjernes nogle ting, før
den kommer frem. Det er det
samme med forfattere, bare de
får begyndt, så gælder det om
at følge med og få historien
skrevet ned, når den er gået
igang.
Det er som med os, der er noget iboende i os alle, det er
måske blevet lidt sløret, men der
er et unikt menneske inden i os
med alle de muligheder og
ressourcer, som os der vil
hjælpe, skal være med til at få
personen til at nå frem til. Kunne jeg bare tage over, men
det kan jeg ikke, det er nok den
største begrænsning, når man
vil hjælpe, men det er personen
selv, der skal nå frem til det. At
fjerne forhindringer, så livskraften igen kan få fat, at hjælpe
folk med at komme om på den
anden side af stenen, tage dem
ved hånden og se på den, måske gå lidt baglæns, vende lidt op
og ned på de billeder, vi har
dannet os. Vi er vant til at gøre
tingene på en bestemt måde, så
måske skal vi bare gøre tingene
lidt anderledes for at ændre på
situationen. - Håb, tro og omsorg, men man skal ikke som
hjælper overtage ansvaret.
For os der arbejder med det til
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daglig, er det en kunst at sige til
sig selv, det er ikke mig, det drejer
sig om. Det kan være svært,
især når det er børn. De pårørende kan også have brug for
hjælp til at tale med andre om
det, træde lidt ud af rollen.
Hjælp til selvhjælp er det, der
rykker.
Når man ser stenen som en
mørk kolos, måske netop på et
tidspunkt, når den bliver vendt og
drejet lidt er det måske lige det,
man har brug for. Gav nogle eksempler undervejs feks. en kvinde, som var indlagt på hospitalet
med en dårlig diagnose. Var ked
af, at nu kom hun ikke til at nyde
det gode vejr, børne-børnene og
meget andet, som hun ikke
havde haft tid til, mens hun arbejdede. Jeg sagde: når du
gerne vil nyde solen, hvorfor
sidder vi så her og taler i stedet
for at snakke sammen ude i
solen. Senere, om du lever i 5 år
eller mindre, så gå i gang med
at skrive din livshistorie til dine
børnebørn, så nu ville hun starte
med at skrive om sine ungdomsår.
En legende siger: Alle mennesker fik lov at putte deres
smerter i en pose og hænge
den på stakittet. Om natten
måtte alle tage en pose hver, og
da morgenen kom, viste det sig,
at alle havde tage deres egen
pose. - Den er lidt barsk, men
det illustrerer meget godt vores
situation, om man nu har fået
gjort dette og hint
En krise på grund af sygdom,

NYTTIGE NUMRE

Kræftens Bekæmpelse
Strandboulevarden 49
DK-2100 København Ø
Tlf.: 35 25 75 00

Kræft-linien
Tlf: 80 30 10 30
Åbent hverdage 9.00 - 21.00
lørdag og søndag 12.00 -17.00
Her fås også oplysning om telefonnumre, samt åbningstider på de
forskellige Rådgivningscentre og
satellitter rundt i landet.

Strubeløse og
pårørende
træffes på
“Mødestedet”
Mandag 10.30 - 12.30
Landsforeningens lokaler
Strandboulevarden 49, bygn. 1. st.
DK-2100 København Ø
Benyt bus: 3,18,19, 40
eller S-tog til Nordhavn Station.
Eventuelle spørgsmål
tlf.: 3996 9891 - 3965 4878
eIler 3525 7424

“Mødestedet”

HUSK

Husk “Mødestedet” er
for landsforeningens
medlemmer i hele landet.

Sidste frist
for stof til
“ny stemme”
Bladet udsendes i
februar, april, juni,
september og
december måned.
Ønsker man stof optaget i bladet skal det
være fremsendt til redaktionen senest den
10. måneden forud.

en skilsmisse eller andet, der
kaster os ud i en krise, gør
måske, at vi får øje på nogle
ressourcer, der gør os i stand til
at leve videre eller dø på en
bedre måde. - Men det vanskeligste bliver jeg nødt til at bære
alene, jeg vil ikke belaste andre
med det, ikke være til besvær. Men det er utrolig vigtigt, at vi er
åbne og kan få luft for det og
ikke vælge isolationen.
En datter, hvis mor var indlagt
meget syg, mente, at når moderen havde det skidt, måtte hun
endelig fortælle hende om alt
det gode, solskinnet, bømebørnene osv. i et hæsblæsende
tempo. Samtalen gik altid galt
mellem hende og datteren, selv

NB! AFLYSNING NB!
Aflysning af det planlagte kursus
i VAND-AKTIVITETER
Som meddelt i “ny stemme” december 2003, var der planlagt
vand-aktivitetskursus den 16. 17. januar 2004, idet bestyrelsen, på baggrund af meldinger fra medlemmer, havde en fornemmelse af, at det igen var på
tide at afholde et sådant kursus.
Med baggrund i den lange tid
der var gået, siden afholdelsen
af det seneste kursus, havde
man bedt alle, der var interesserede i at deltage, om at melde
sig - også de der mente at være
tilmeldt tidligere. Den 29. december havde der meldt sig 3
interesserede - desværre for få
til at gennemføre kurset, idet
man havde sat den absolutte
minimumsgrænse til 4 elever.
Foreningen agter at udbyde et
nyt kursus efter sommerferien.
Hold øje med datoer og tilmeldings- frister i juni nummeret af
"ny stemme".
Venlig hilsen
Bent Lassen
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om de holdt meget af hinanden.
En dag brød datteren sammen
og satte sig ned og græd: ”Det
er frygteligt, at du skal være så
syg”. Og så kunne moderen
snakke med hende om det hele.
Det viste sig, at moderen faktisk
var den, der havde det bedste
håb, måske ikke om at blive helbredt, men om at de kunne nå at
få en god tid sammen.
Der kom et par eksempler
mere på lignende samtaler, og
det er nok det, vi allesammen
har brug for, ligesom med stenen, at se det fra andre vinkler,
så kommer tingene frem.
Spørgsmål: “Hvordan påvirker
det dit arbejde, at du har en
baggrund som præst” ? Jamen
vi kommer da også ind på det
religiøse, og der er en bestemt
ting i kristendommen, jeg tit
kommer til at tænke på, selv om
jeg har hørt utallige prædikener,
det er morgensal-men: “Se nu
stiger solen af havets skød”.
Den er skrevet af mand, som
selv havde selv mistet.
Prøv at tænke over det, næste
gang I synger den. Han gik ude
i naturen og tænkte, og det hjalp
ham til at komme videre. Han
tog stenen op.
Hvis I vil vide mere om de
tilbud, vi har i Kræftens Bekæmpelse, så er I velkomne til at
komme, ringe eller skrive.

Til strubeløse på
Fyn og i Sydjylland
Jeg afvikler ferie fra den 9. til
den 27. februar 2004, og jeg
afvikler projektbesøg i Nepal
mellem den 25. marts og den
7. april 2004.
I tilfælde af problemer, kontakt da venligst Jeres lokale taleinstitut.
Venlig hilsen
Konsulent Bent Lassen

STRUKTURKOMMISSIONEN - En reform i lyntempo
Internetavisen Jyllands-Posten, 09.01.04 kl. 22.00
Af Niels Ditlev og Axel Pihl-Andersen

Et bredt politisk flertal erklærer sig parat til at gennemføre
en omfattende kommunalreform. Og det kommer formentligt til at gå hurtigt - "Det
skylder vi de ansatte", mener
indenrigsministeren.
Danskerne kan godt indstille sig
på større kommuner og et hurtigt farvel til amterne, som vi
kender dem i dag. En skitse til
en historisk kommunalreform
kan være på plads allerede før
sommerferien.
Efter den officielle offentliggørelse af Strukturkommissionens
anbefalinger til en kommunalreform, melder alle partier sig
parate til hurtig handling.
“Vi skal have et højt tempo,
blandt andet af hensyn til de
600.000 ansatte i kommuner og
amter. Men også fordi der nu er
skabt så stor usikkerhed, at en
lang proces kan risikere at tappe energi fra kommunerne og
amterne”, siger indenrigs- og
sundhedsminister Lars Løkke
Rasmussen (V).
Amtsrådsforeningen presser
på for at have en reform på
plads før kommunevalget i
2005, sådan at danskerne skal
stemme om hvem, der skal sidde i syv-otte nyoprettede regionsråd.
Den magtfulde næstformand i
KL, Anker Boye (S), borgmester
i Odense, roser ministerens vilje
til handling. "Jeg håber, at regeringen kan være klar med et udspil til sommerferien”, siger han.

Overborgmester Jens Kramer
Mikkelsen (S) fra København
finder det afgørende, at regeringen fastholder presset og gør
arbejdet færdigt. “Ellers forspilder vi en historisk mulighed”, siger han.
Lars Løkke Rasmussen valgte
i går som ventet, ikke at lægge
sig fast på en konkret model for
det nye Danmark. Han betoner
dog, at der på den ene side er
behov for væsentligt større enheder og på den anden side, at
ord som decentralisering og demokratisk kontrol er centrale.
Det kunne tolkes som blåstempling af et Danmark med kommuner på flere end 30.000 indbyggere og med tre-fem direkte
valgte regionsråd - eventuelt
suppleret med øget indflydelse
til brugerråd i alle institutioner.
Positiv modtagelse
Løkkes meldinger modtages positivt af både Socialdemokratiet,
de Konservative, de Radikale og
Dansk Folkeparti - til trods for at
partierne har vidt forskellige
holdninger til en reform. Dansk
Folkeparti og de Kon-servative
ønsker amterne nedlagt, men
kommunalordførerne Poul Nødgaard (DF) og Knud Erik Kirkegaard (K) siger samstemmende,
at de vil være åbne for argumenter.
Socialdemokratiets hovedkrav
til en reform er, at der fortsat
skal være direkte valg til regionerne, og kommunalordfører Ole
Stavad roser Lars Løkke Ras13

mussen for at lægge vægt på
demokratiet og ser på den baggrund positivt på muligheden for
en bred politisk aftale.
Efter offentliggørelsen af Strukturkommissionens anbefalinger
står det også klart, at kommunernes landsforening, KL, er
dybt splittet. Den ene fløj - med
formand Eigil W. Ras-mussen i
spidsen - kæmper for de små
kommuner. “Kommuner på 10.000
indbyggere kan sagtens løse
opgaverne”, siger han.
Den anden fløj - med Anker
Boye i front - tilslutter sig Strukturkommissionens anbefalinger
om, at alle kommuner skal være
på mindst 30.000 indbyggere.
Med offentliggørelsen har
Strukturkommissionen afsluttet
sit arbejde og formanden, Johannes Due, stod ved den afsluttende seance ved sin forkærlighed for store kommuner.
Nyt var det, at han også gav et
bud på, hvor store regionerne
på Sjælland skal være. Her forestiller han sig, at der højest bliver to. Det er sød musik for
blandt andre Jens Kramer Mikkelsen, mens Amtsrådsforeningen arbejder for tre regioner på
Sjælland.

DSI Handiklip fra
forskellige aviser
Dramatisk opgør med
antallet af danske
amter og kommuner
Berlingske Tidende 1. sek.

Berlingske Tidende er tilsyneladene kommet i besiddelse af
konklusionerne fra Strukturkommissionen, der ellers først bliver
offentliggjort om nogle uger. Ifølge avisen vil kommissionen
foreslå en kommunestørrelse på
minimum 30.000 indbyggere og
3 til 6 regioner, (folkevalgte med
skatteudskrivning), i stedet for
amterne. Samtidig foreslår man
en ny opgavefordeling på et
væld af områder. Et af (de mange) argumenter for større kommuner er hensynet til specialundervisningen. Man foreslår, at
staten får ansvaret for sygehusenes drift. Kommissionen behandler i alt 5 forskellige modeller for en erstatning af den nuværende struktur, men ovenstående skulle være det den anbefaler.

Patienter skal straffes
for at udeblive

deling mærke en konsekvens,
siger indenrigs- og sunhedsminister Lars Løkke Rasmussen uden dog at konkretisere, hvilken konsekvens der kan blive
tale om.
Dansk Folkeparti afviser regeringens forslag - mens Socialdemokraterne, der selv fremsatte et lignende forslag for nogle
år siden - er for.

Håndværkeren
Jyllands-Posten, Brunch

Ruth Christensen, 74 år, mistede begge underarme som 11årig. Hun besluttede at hun ville
leve så almindeligt som muligt.
Ruth Christensen opdagede, på
trods af sit handicap, sine kreative evner og blev uddannet som
reklametegner på Kunsthåndværker Skolen. Da hun var færdiguddannet, fik Ruth Christensen arbejde som reklametegner
hos Harlang & Toksvig, hvor hun
arbejdede i 30 år. De seneste 20
år har hun levet af at male postkort i foreningen Mund og Fodmalende Kunstnere, og hun har
ikke tænkt sig at lægge penslen
foreløbig.

Politiken/Ritzau/Berlingske Tidende

Regeringen er på vej med gebyr
til folk, som ikke overholder deres aftaler om behandling. Hvis
det derimod er sygehuset, som
ikke overholder sine aftaler med
patienterne, skal den enkelte af-

Skattefordel ved
godgørenhed udhules
Kristelig Dagblad

Organisationer efterlyser lempeligere skatteregler for bidrag
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til religiøse og humanitære formål. Ved skattereformen for 10
år siden, blev loftet for fradragsberettigede pengegaver sat op
fra 3.300 kroner per person til
5.500 kroner. Blot ved at have
fulgt den almindelige inflation,
ville den i dag være 6.700 kroner. Humanitære og kirkelige
foreninger efterlyser derfor en
højere beløbsgrænse. Især på
baggrund af, at regeringen netop har fjernet portostøtten til
uge- og månedsblade, hvilket
koster organisationerne dyrt.

Medicin virker ikke
på de fleste patienter
Politikken

Mere end hver anden patient
med migræne, knogleskørhed,
gigt og andre sygdomme, har
ingen gavn af den dyre medicin,
læger udskriver til dem, siger
Allen Roses, der er vicepræsident i medicinalgiganten GlaxoSmithKlines afdeling for genetik.
Ifølge Roses, der har en lang
karrierer bag sig indenfor genetik, er problemet, at mange patienter har gener, der direkte
modarbejder medicinen, før den
når at have sin virkning på patienten. Det skriver avisen The
Independent. Det er ifølge avisen
en åben hemmelighed i medicinalindustrien, at de fleste produkter ikke virker, men det er første gang en så højt placeret chef
som Roses siger det offentligt.

Gå til lægen på nettet
Politikken, 1. sek.

Sundhedsvæsenets store itsatsning, hjemmesiden http://
www.sundhed.dk, er åbnet, så
et besøg hos lægen kan nu foregå via e-mail. Ud over e-mail
konsultation vil man som patient
blandt andet kunne bestille tid
hos sin læge og finde informationer om ventelister via hjemmesiden. Den elektroniske udgave hos den praktiserende læge kræver dog at lægen har
internet og er tilmeldt ordningen.
For at bruge sidens muligheder
fuldt ud, skal man på længere
sigt desuden have den såkaldte
elektroniske signatur. Signaturen
er et elektronisk certifikat, der installeres på computeren og et
password. Dog kan man bruge
alle områder, der ikke indeholder
personfølsomme oplysninger uden certifikat og password.

Små blade får
portosmæk på op til
400 procent
Kristeligt Dagblad

Interesseorganisationen ISOBRO anklager regeringen og
Dansk Folkeparti for ikke at leve
op til løfter i finanslovsaftale.
Isobro har beregnet konsekvenserne af at fjerne portostøtten
for en lang række forskellige humanitære og kirkelige organisationer. Det er handicap- og sygdomsbekæmpende organisationer, miljøorganisationer samt
kir-kelige, sociale og internationale hjælpeorganisationer. Beregningerne viser, at der typisk
bliver tale om stigninger på 50100 procent, for at få bragt medlemsbladene ud, men i enkelte
tilfælde stiger portoen med
næsten 400 procent.

Advokater sår tvivl om
tipsmonopol
Berlingske Tidende, Jyllands-Posten,
Politiken

Regeringen afviser udadtil, at
statens guldæg, Tipstjenesten,
er i strid med EU-reglerne. Men
det drages i tvivl. Det afslører
nye, interne dokumenter fra
Tipstjenestens og statens advokater, som Berlingske Tidende
er i besiddelse af. En af Danmarks førende eksperter i EUret, kontorchef Peter Vesterdorf
fra Håndværksrådet, er ikke
overrasket over advokaternes
advarsler. “Nok konkluderer
Kammaeradvokaten overordnet,
at den danske spillelovgivning
er i overensstemmelse med EFDomstolens praksis, men han
tager sobert og klogelig nogle
forbehold, og i sådanne tilfælde
ved vi jo godt, at det er forbeholdene, der vejer tungest”, siger
han og forudser, at Danmark vil
tabe en kommende retssag. I givet fald vil Tipstjenestens dage,
som statens store guldæg, være
talte, og hele det danske foreningsliv vil være kastet ud i
usikkerhed om det årlige milliardtilskud fra tipsmidlerne.

Boghvede kan måske
hjælpe sukkersyge patienter
Politiken, Online

Over hele verden stiger antallet
af diabetes, men nu har canadiske forsøg med rotter, der har
sukkersyge vist, at boghvede
kan være med til at holde blodsukkeret på et stabilt leje. Det er
forskere i Manitoba, der står bag
undersøgelsen.
Resultaterne
bliver offentliggjort i “The Journal of Agricultural and Food
Chemistry”.
Selv om forsøgene kun er ble15

vet udført med rotter, der har 'almindelig' sukkersyge, mener
forskerne, at boghvede vil have
den samme effekt på patienter,
der har den såkaldte gammelmandssukkersyge.

Minister afviser ønske
om flugtveje for Handicappede
Politikken

Økonomi- og Erhvervsminister
Bendt Bendtsen (K) afviser at
ændre loven, så handicappede i
offentlige bygninger sikres samme adgang til flugtveje som alle
andre. Bendt Bendtsen argumenterer med, at flugtveje ikke
bruges ofte og desuden regner
han med, at der vil være nogle
til at hjælpe handicappede ud af
en brændende bygning. Men
det er ikke et svar, som De Samvirkende Invalideorganisationer
(DSI) er glade for.
Stig Langvad
Formand for DSI

“Jeg kan ikke forstå, at man ikke kan kræve, at der bliver lavet
nivaufri flugtveje ved nybyggerier eller ombygninger. I det tilfælde koster det jo ikke en krone”,
siger Stig Langvad, der er formand for DSI. Han mener ikke,
at folk tænker på at få bugseret
en kørestol på 130 kg., ud af en
flugtvej, når det virkelig brænder. Og Stig Langvad bakkes op
af politikere fra Christiansborg.

Katastrofekurs truer
psykiatrien
Berlingske tidende, Magasin

Kronik af Merete Nordentoft
og Birte Glenthøj, psykiatriske overlæger, Bispebjerg
Hospital:
Strukturkommissionen arbejder på en plan for, hvordan
amter og kommuner fremtidig skal fordele opgaverne
vedrørende sygdomsbehandling mellem sig. Et forslag
har været, at behandlingen
af psykiatriske patienter fremover lægges i kommunerne.
Hvis det forslag gennemføres, vil den lægelige involvering i psykiatrisk behandling og psykiatrisk forskning
være alvorligt truet. Efter at
psykiatrien er lagt ind under
socialforvaltningerne i mange amter, er det blevet tiltagende svært at rekruttere
yngre læger i faget. Hvis behandlingen af psykiatriske patienter fremover skal varetages af kommunerne, vil det
blive stort set umuligt.

Har du husket
Pillepas?
Sommerferien står for døren
-Får du medicin, som indeholder euforiserende stoffer,
og skal rejse til et Schengenland, skal du have en medicinattest, det såkaldte pillepas.
Spørg på apoteket, hvis du
er i tvivl. De hjælper gerne
med at udfylde det.
Schengenlandene er:
Belgien, Danmark, Finland,
Grækenland, Holland, Island, Italien, Luxembourg,
Norge, Portugal, Spanien,
Sverige, Tyskland, Østrig.

Psykopater går
frit omkring
Jyllands-Posten 15. nov. 03,
af Kim Hundevadt

2-3% af befolkningen har så
mange psykopatiske træk, at
de opfylder kriterierne for en
klinisk diagnose.
Der er mellem 100.000 og
150.000 psykopater i Danmark.
De er hverken seriemordere eller bestialske forbrydere. Kun de
færreste sidder i fængsel. De tyranniserer bare deres omgivelser og forpester tilværelsen
for familie, kolleger og medarbejdere, siger en række læger
og psykologer til Jyllands-Posten.
På den baggrund stiftes den
første landsdækkende forening
for mennesker, som er eller har
været ofre for psykopater - i
hjemmet eller på arbejdspladsen.
“Vi vil gøre opmærksom på, at
psykopater ødelægger andre
menneskers liv. Der er behov for
et sted, hvor ofrene kan få støtte til at komme ud af kløerne på
dem og finde sig selv igen", siger den 43-årige Susann Nilsson fra Ishøj, som har taget initiativ til "Foreningen imod psykisk
vold".
Kan mødes overalt
Ifølge retspsykiater Henrik Day
Poulsen, som netop har udgivet
en ny bog om psykopater, viser
en række internationale undersøgelser, at 2-3% af befolkningen har så mange psykopatiske
træk, at de opfylder kriterierne
for en klinisk diagnose.
Psykopati er en personlig16

hedsforstyrrelse, som bl.a. kendetegnes ved grov ligegyldighed
over for andre mennesker og en
manglende evne til at leve sig
ind i andre menneskers følelser.
“Du kan møde psykopater overalt. Det kan være din kollega,
som snyder sig til en forfremmelse, som du burde have haft,
ved at lyve om dig. Eller din søster, som lever i et ægteskab
med fysisk eller psykisk vold“,
siger Herik Day Poulsen.
Han tilføjer, at der sidder relativt mange psykopater på ledende poster i erhvervslivet og samfundet. Kombinationen af en indre trang til at blive beundret,
hensynsløshed over for andre
og mangel på moralske overvejelser kan være grobund for en
glorværdig karriere.
Kun magt virker
Der er ikke udviklet en psykopatpille, som kan kurere forstyrrelsen, men ifølge erhvervspsykologen Niels Peter Rygård, kan
man begrænse skaderne.
“Det eneste der virker, er at
bruge magt, men vi lever desværre i et samfund, hvor samtlige autoriteter er skudt ned, og
det er forbudt at tage beslutninger i andre menneskers liv.
Det giver psykopater masser af
plads at boltre sig på, og derfor
kommer vi let på spanden over
for den slags mennesker”, siger
Niels Peter Rygård.

DANSK LANDSFORENING FOR LARYNGECTOMEREDE – DLFL
Foreningen for personer med funktionsnedsættelse efter operation
eller stråleterapi i mund-og halsområdet
Strandboulevarden 49, Bygn. 1 st., DK-2100 København Ø Tlf.: 35 25 74 24
Fax: 35 26 80 45, E-mail: dlfl@dlfl.dk

✂ Klip

ANSØGNING

Om ophold i Landsforeningens fritidshuse »Lykkebo« og »Høyruphus«

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Telefon:

Patientforening:

Fødselsdato:

Operationsdato:

Vi ønsker at benytte

»Lykkebo«

»Høyruphus« i perioden: (overstreg det ikke ønskede)

1. prioritet:

Fra

/

til

/

2. prioritet:

Fra

/

til

/

Bemærk! Perioderne starter lørdag kl. 15.00, og slutter den følgende lørdag kl. 11.00

Lykkebo tilbydes i første række nyopererede henholdsvis reopererede medlemmer af Dansk
Landsforening for Laryngectomerede. Herudover
kan medlemmer af de nordiske foreninger for
strubeløse samt medlemmer af de 3 øvrige foreninger for kræftramte komme i betragtning.
Der tilbydes primært ophold for een uges varighed, men der er intet til hinder for, at der kan ansøges om ophold i længere perioder.

Ved flere ansøgninger om ophold i samme periode,
vil tildeling i første række finde sted efter operationsdato.

➧ TIL BESTYRELSENS NOTATER
er tildelt ovennævnte ansøger,
Ansøgeren er tilbudt erstatningsperiode,
Bemærkninger:

fra:
fra:

➧

✂ Klip

ANSØGNINGSFRISTER:
Vedrørende sommerperioden fra 2. lørdag i maj –
sidste lørdag i september, er fristen 1. marts.
Tilsagn eller afslag vil tilgå ansøgerne senest 15.
marts.
Ansøgninger vedrørende resten af året, påskeuge
(fra lørdag før Palmesøndag til og med 2. påskedag) samt juleuge (fra lørdag før jul til og med nytårsdag) kan indsendes hele året.

til:
til:

Ansøgningen fremsendes til: Bent Østergaard Andersen · Lokesvej 32 · Stilling · 8660 Skanderborg
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DSI Handiklip fra
forskellige aviser
To små sygehuse
lukker
Politiken

Et snævert flertal i Vestsjællands Amtsråd har besluttet at
lukke de 2 små sygehuse i Korsør og Nykøbing Sjælland.
Amtsborgmester Hans-Jørgen
Holm (V) måtte igennem en timelang debat og flere afstemninger, før lukningen af de 2
små sygehuse var en realitet.
Med beslutningen siger amtsrådet til TV 2 Øst, at det vestsjællandske sygehusvæsen er klar
til at gøre sig gældende, når amterne om et par år er fortid. De 4
resterende sygehuse, der skal
gøre sig gældende i fremtidens
nye kommunale struktur, er Kalundborg - Ringsted - Slagelse
og Holbæk sygehuse.

Forstå Psoriasis
Politiken, “Lørdagsliv”

Ca. 30.000 danske børn og unge døjer med hudsygdommen
Psoriasis, som blandt andet giver store røde skællende pletter
på huden og i hovedbunden.
Psykisk belastning kan forværre
situationen, så der opstår let “en
ond cirkel”, hvis børn med Psoriasis bliver drillet. Det er let at
ændre, hvis drillerierne skyldes

manglende viden.
Skolen kan for eksempel hyre
lærer, bugtaler og tryllekunster
Lene Bøndergaard - http://www.
sturtnummer.dk - der på en sjov
måde informerer eleverne om
Psoriasis.Yderligere information
om sygdommen kan hentes hos
Danmarks Psoriasis Forening
på http://www.psoriasis.dk

Bedre forskning i alternativ behandling
Politiken

De ekstra 10 millioner kroner,
som finanslovsforliget sikrer
forskning i alternativ behandling, kan være med til at trække
seriøse forskere til området. Det
mener bestyrelsesformand for
Videns- og Forskningscenter for
Alternativ Behandling (ViFAB)
læge Hanne Mollerup. Overordnet er det Hanne Mollerups prioritet, at pengene skal gå til at
undersøge de mest anvendte
metoder indenfor alternativ behandling og til at afdække, om
alternative metoder virker på de
områder, hvor de bruges mest for eksempel mod gigt og i den
palliative (smertelindrende red.) behandling. “Det primære
formål er jo at finde ud af, om
det virker eller ikke virker”, siger
hun.
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Historisk forandring
af Danmarkskortet
på vej
Politiken, 12. jan. 2004
En kommunalreform i 2006 er
ikke længere en teoretisk mulighed, men en uomgængelig
fremtid. Erkendelsen af større
kommuner og amter er nu udbredt både ude i landet og på
Christiansborg. Næste år kan
danskerne stemme om, hvem
der i 2006 skal sidde i de nye
kommunalbestyrelser og regionsråd.
Borgere kan stemme
om nye grænsen
Indenrigsminister Lars Løkke
Rasmussen (V) erklærer sig
åben over for, at kommunerne
kan afgøre tvivlsspørgsmål om
sammenlægninger ved at afholde lokale, vejledende afstemninger. Næstformand i Kommunernes Landsforening (KL), Anker Boye (S), er åben over for
ideen, men kommunerne skal
indstille sig på, at resultaterne
kan afvises af ministeriet.
Læs mere om Strukturkommissionens anbefalinger på:
http://www.im.dk

Magtkamp i Muskelsvindfonden
Jyllands-Posten, 12. jan. 2004

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Muskelsvindfondens stifter og
tidligere formand, Evald Krog,
vil forsøge at genvinde magten
I foreningen. Han har besluttet
at stille op til formandsvalget i
maj.
Evald Krog var initiativtager til
Muskelsvindfonden i 1971 og
var i 30 år formand. Men han
mener, at den nye landsformand,
Jes Erik Jessen, gør Muskelsvindfonden så anonym, at der
ikke bliver lyttet til den i samme
grad som før.

Ordinær generalforsamling i DLFL
afholdes lørdag den
26. juni 2004 kl. 09.15
på Vingsted Centeret,
8182 Bredsten.
Dagsorden ifølge
landsforeningens
vedtægter.
Læs mere i næste nr.
af "ny stemme".

Med venlig hilsen
Anne-Lise Steen,
Landsformand i DLFL
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NORSK LANDSFORENING FOR LARYNGECTOMERTE

(NLFL)

c/o Den Norske Kreftforening, Postboks 5327 Majorstua, N-0304 Oslo
Tlf.: 22 59 31 25, E-post: nlfl@kreft.no
BESØKSKOMITÉ
Marit Stuik
Grøndalsbakken 140 C
2407 Elverum
Mobil: 906 38 946
Liv Wilskog
Fuglåsen 8 A
N-1488 Hakadal
Tlf.: 67 07 52 86
Mary-Anne Amundsen
Gjøkvei 27
N-2380 Brumunddal
Tlf./fax: 62 34 06 11
Mobil: 95 14 31 08
E-post: ma-am@online.no
Jan Gunnar Pedersen
Nordre Toppe 3, leil. 301
N-5136 Mjølkeråen
Tlf.: 55 24 81 06
SYKEHUSKONTAKTER:
(1) Rikshospitalet,
Ullevål Sykehus
(2) Haukeland Sykehus
i Bergen
(3) Regionssykehuset i
Trondheim
(4) Regionssykehuset i Tromsø

Den Norske
Kreftforening
Postboks 5327 Majorstua,
N-0304 Oslo
Tlf.: 22 59 30 00
Fax: 22 60 69 80
DNK opplyser gjerne
om adresser og
telefonnummere,
samt åpningstider
på sine omsorgssentere

Leder: Kjell Gillingsrud
Glimmerveien 15
N-1784 Halden
Tlf. p.: 69 17 77 97
Mobil: 93 48 46 70
E-post:
gillingsrud@hotmail.com
Nestleder: Bjørn Bryn
Grinibakken 5A
N- 1820 Spydeberg
Telefon p.: 69 83 72 18
Tlf. j.: 22 69 99 99
Personsøker: 96 73 72 73
E-post: bbryn@online.no
Styremedlemmer:
Pål Wensberg
Thorneløkkveien 7
1531 Moss.
Tlf.: 69 25 59 91

Åse Kaasa Vestgården
3840 Seljord
Tlf. :35 05 05 28
Brynjar Bredesen
Storhammeren 51
N-5145 Fyllingsdalen
Tlf. & fax: 55 16 44 89
Varamedlemmer:
Lars-Erik Wadseth
7620 Skogn
Tlf.: 74 09 62 48
Asle Eliassen
Loshavn 4550 Farsund
Tlf.: 38 39 12 58

NORSKE LOKALFORENINGER
Hordaland,
Sogn og Fjordane:
Brynjar Bredesen
Storhammeren 51
N-5145 Fyllingsdalen
Tlf.: 55 16 44 89
Mjøsregionen:
Kontaktperson
Mary-Anne Amundsen
Gjøkveien 27
N-2380 Brumunddal.
Tlf. & fax: 62 34 06 11
Mobil: 95 14 31 08
E-post: ma-am@online.no
Oslo og Akershus:
Grete Olsen
Raschsvei 21
N-1178 Oslo
Tlf. p: 22 28 99 26
Tlf. j: 22 88 09 30
Rogaland:
Kjell Bjørnsen
Ringåsvei 3
N-4016 Stavanger
Tlf.: 51 58 55 36
20

Trøndelag:
N. L. F. L. avd. Trøndelag
v/Ann Karin Merket
N-7288 Soknedal.
Tlf.: 72 43 33 40
Østfold:
Torstein Haugan
Kølstigen 38
S-452 38 Strømstad,
Sverige
Tlf. p: 51 61 32 25
Nordnorge:
Paul Olsen
Ongstad
N-8490 Melbu
Tlf. p: 76 15 73 49
Mobil: 90 92 22 73
Sør- og Østregionen:
Terje Kaasa
Deichmannsgt. 55
N-3925 Porsgrunn
Tlf. p: 35 56 74 45
Tlf. j: 35 57 71 81

DEN NORSKE BESØKSTJENESTE:
Aust- og Vestagder:
Olav og Johanna Dalan
Dalan, N-4525 Konsmo. Tlf.: 38 28 09 58

Kjell og Turid Gillingsrud
Glimmerv. 15, N-1784 Haldan
Tlf.: 69 17 77 97

Sverre Henriksen
Orreveien 2, N-4846 Arendal
Tlf.: 37 02 26 06

Vestfold:
Roger Guse
Brunlav. 28 B, N-3290 Stavern
Tlf.: 33 18 93 58

Asle Eliassen
Loshamn, N-4550 Farsund
Tlf.: 38 39 12 58
Marit Vimme
Ubergsmoen, N-4985 Vegårdshei
Tlf.: 37 16 82 31
Hordaland, Sogn og Fjordane:
Albert og Klara Jensen (2)
Nordre Toppe 56, N-5136 Mjølkeråen
Tlf.:55 18 86 97, mobil: 92 24 25 17
Johannes Teigland
N-5302 Strusshamn.
Tlf.: 56 14 06 04
Ove og Wencke Ingebrigtsen
Loddefjordsveien 18,
N-5171 Loddefjord Tlf.: 55 93 40 70
Brynjar Bredesen
Storhammeren 51,
N-5145 Fyllingsdalen
Tlf. & fax: 55 16 44 89
Jan Gunnar Pedersen
Nordre Toppe 3, leil. 301,
N-5136 Mjølkeråen. Tlf.: 55 24 81 06
Svein-Tore Danielsen
Hj. Brantingsv. 127,
N-5143 Fyllingsdalen
Tlf.: 55 16 22 44

Lorents Gran
Aulerød, N-3170 Sem. Tlf.: 33 33 27 70
Ellen Marie og Lai Thorsen
Orions vei 4, N-3113 Tønsberg
Tlf.: 33 32 42 16
Hedmark og Oppland:
Mary-Anne Amundsen
Gjøkveien 27, N-2380 Brumundal
Tlf. & fax: 62 34 06 11,
mob.: 95 14 31 08
E-post: ma-am@online.no
Marit Stuik
Grøndalsbakken 140 C
2407 Elverum
Tlf. mobil 906 38 946
Møre og Romsdal:
Per Arne Hagseth
N-6475 Midsund
Tlf. 71 27 96 39
Nord-Norge:
Odd Tore og Anne Adelsten (4)
Napp, N-8380 Ramberg
Tlf.: 76 09 46 92
Paul Olsen
Ongstad, N-8445 Melbu
Tlf.: 76 15 73 49
Kristian og Laila Heggelund
N-8458 Stokmarknes, Tlf.: 76 15 54 58

Tor og Jorid Wold
Oscar Skaugsv. 8 N-7088 Heimdal
Tlf.: 72 84 97 38
Ann Karin Merket
N-7288 Soknedal. Tlf.: 72 43 33 40
Karen-Inger Hagfors
Neptunv. 29, N-7036 Trondheim
Tlf.: 73 96 64 16
Arvid Pettersen
Nyheimsveien 18 A, N-7058 Jakobsli
Tlf.: 73 91 11 29
May Skaali
Ingeborg Aasveg 2, N-7036 Trondheim
Tlf.: 73 76 38 35
Oslo/Akershus:
Leif Carlo og Elisabeth Røhrt Hansen
(1) Strandveien 3, N-1440 Drøbak
Tlf.: 64 93 27 85
Liv Wilskog (1)
Fuglåsen 8 A, N-1488 Hakadal
Tlf.: 67 07 52 86
Rolf og Berit Johannessen (1)
Gamle Enebakkevei 55
N-1188 Oslo. Tlf.: 22 74 48 03
Dag S. Gulbrandsen
Thv. Meyersgt. 23, N-0555 Oslo
Tlf.: 22 82 14 56
Grete Olsen (1)
Raschvei 21, N-1178 Oslo
Tlf.: 22 28 99 26
Erna Enge
Kranveien 17, leil. 583, N-0684 Oslo
Tlf.: 22 26 98 51

Bodil og Torgeir Riise
Klauvarinden 46, N-5107 Salhus
Tlf.: 55 19 05 84

Olav Sverre Johannessen
N-8487 Bøgård, Tlf.: 76 14 81 62

Eli og Tor Standal
Midtunhaugen 121, N-5224 Nesttun
Tlf.: 55 10 06 33

Telemark:
Erik og Ellen Sundberg
Grenlandsgaten 12
N-3915 Porsgrunn. Tlf.: 35 55 46 41

Østfold:
Bjørn og Inger-Hilde Bryn
Grinibakken 5A, N-1820 Spydeberg
Tlf. 69 83 72 18

Terje og Sissel Kaasa,
Deichmannsgaten 55
N-3925 Porsgrunn. Tlf.: 35 56 74 45

Terje Ulriksen
Haraldstunet 47, N-5515 Haugesund
Tlf. 52 73 63 22

Viggo Eriksen og Maria Malmberg
Opsundveien 54 B, N-1726 Sarpsborg
Tlf.: 69 15 24 30

Nord- og Sør Trøndelag:
Arne og Sigrid Fiskvik (3)
Uståsen 143, N-7082 Kattem
Tlf.: 72 84 55 03

Berit Tordis Dahl
Muségt. 23, N-4010 Stavanger
Tlf.: 51 52 14 61

Bjørn og Lilian Solberg
Rollsvei 19, N-1820 Spydeberg
Tlf.: 69 83 84 69

Magne og Ingrid Lysklett
N-7540 Klæbu. Tlf.: 72 83 21 11

Alfrid Strømberg
Ospebergleitet 22, N-4045 Hafrsfjord
Tlf.: 5155 36 03

Pål Wensberg
Thorneløkkev. 7, N-1531 Moss
Tlf.: 69 25 59 91

Tor-Odd og Turid Damås
Skolev. 2 B, N-7600 Levanger
Tlf.: 74 09 61 93
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Oskar Liaker
Stordamv. 14 B, N-0671 Oslo
Tlf.: 22 26 43 36
Rogaland:
Johan og Anne-Marie Lende
N-4450 Sira. Tlf.: 38 37 51 73

Landsforeningens kontaktpersoner i DSI´s amtsafdelinger
Amt/Kommune

Repræsentant

Storstrøms Amt

Gunnar Anndré Jensen
Britt Prangsbøll
Vildtbanen 4, Ørslev
Sundtoften 494
4760 Vordingborg
DK-4800 Nykøbing Falster
Tlf. 5598 5767. Mob.: 2142 6667 Mob.: 6139 5688
E-mail: konsul@ofir.dk
E-mail: mai@ny-post.dk

Sønderjyllands Amt

Jens Peter Bennetzen
Bogfinkevej 12
6100 Haderslev
Tlf. 7452 0598

Vejle Amt

Frede Udesen
Dampskibsvejen 9
7120 Vejle Ø
Tlf. 7581 5945

Bent Hedegaard
Ndr. Strandvej 53
8700 Horsens
Tlf. 7566 7243

Viborg Amt

Axel Brøndum Christensen
Mejerigården 5, st. th.
8800 Viborg
Tlf. 8662 5251
E-mail: Axel.bc@get2net.dk

Tove L. Jensen
Realskolevej 9
8850 Bjerringbro
Tlf. 8668 3474

Århus Amt

Rigmor Lautrup
Oktobervej 16
8210 Århus V
Tlf. 8615 2948
E-mail: Rigmor@dlfl.dk

Bent Østergaard Andersen
Lokesvej 32, Stilling
8660 Skanderborg
Tlf. 8657 2106
E-mail: bent_eva@andersen.mail.dk

Bornholms Amt

Finn Koefoed
Melsted Langgade 29
3760 Gudhjem
Tlf. 5648 5218

Frederiksborg Amt

Anne-Lise Steen
Lindormevej 14, Kulhuse
3630 Jægerspris
Tlf. 4753 6330
E-mail: steen@dlfl.dk

Bente Kajbjerg Pedersen
Lundevej 6 C, Rågeleje
3210 Vejby
Tlf. 4871 6354

Fyns Amt

Niels Holger Hansen
Fåborgvej 59
5610 Assens
Tlf.: 6471 2291. Fax: 6471 2269
E-mail: kassereren@dlfl.dk

Ella Thomsen
Sanddalsvej 41
5700 Svendborg
Tlf. 6222 2457
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Suppleant

Amt/Kommune

Repræsentant

Suppleant

København/Frederiksberg

Gurli Lavin
Langkildevej 6F
2650 Hvidovre
Tlf. 3646 4333
E-mail: gurli@dlfl.dk

Københavns Amt

Villy Olsen
Søborg Hovedgade 193, 2
2860 Søborg
Tlf. 3956 2442

Nini Lyngsø
Søborg Hovedgade 193, 2
2860 Søborg
Tlf. 3956 2442

Nordjyllands Amt

Steen Møller
Begonievej 16
9750 Øster Vrå
Tlf. 9895 1888
E-mail: lyn@post.nrdc.dk

Lissy Møller
Begonievej 16
9750 Øster Vrå
Tlf. 9895 1888
E-mail: lyn@post.nrdc.dk

Ringkøbing Amt

John Damtoft
Svinget 9, Vind
7500 Holstebro
Tlf. 9743 0600
Fax: 9743 0500
E-mail: john.damtoft@dlfl.dk

Niels Kristian Linneberg Pedersen
Fasanvej 10, Hammerum
7400 Herning
Tlf. 9711 8168

Roskilde Amt

Hans Henriksen
Nørrevej 15
2690 Karlslunde
Tlf. 4615 0712
Fax: 4615 0736

Kommunale
repræsentanter
Skanderborg kommune

Bent Østergaard Andersen
Lokesvej 32, Stilling
8660 Skanderborg
Tlf. 8657 2106
E-mail: bent_eva@andersen.mail.dk

Århus kommune

Inge-Lis Holme
Bagerivej 7
8220 Brabrand
Tlf. 8626 3840
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MIN MENING:

Hvad en konsulent også kan bruges til
v/ Henning Kirkegaard

Efter dagen hvor Kræftens Bekæmpelses havde haft deres
frugt-dag, hvor jeg selv deltog,
blev jeg ringet op fra nogle af
mine venner i Vedbæk, som har
en datter på 14 år. De spurgte,
om jeg godt vil komme ned til
dem, fordi deres datter og en
veninde, gerne ville høre om
strubekræft, da de havde temauge i deres skole.
Jeg sagde ja og tog til Vedbæk.
Det var en grusom masse
spørgsmål jeg fik stillet. Det første var, om de måtte optage det
på video og tage billeder. Det
sagde jeg ja til, og så gik vi i
gang.
Først ville de høre, hvordan det
er at leve uden strube, og der
kom mange andre spørgsmål
f.eks. om rygning, svømning, om
at sove og om at gå lange ture.
Hvordan det var at vågne op efter operationen og ikke kunne
tale, hvor svært det var at lære
at tale bagefter og meget andet
- og hvor mange mennesker vi
er i Danmark, der er strubeløse.
Efter en time kom fotografiapparatet frem, og der blev taget billeder af mit stoma. De tog billeder så tæt på, at man kunne se
min taleventil. Både på video og
med kamera. De fik også billeder af det kort, som vi bærer på
os, det der hedder: JEG KAN
IKKE TALE NORMALT JEG ER
STRUBELØS. Også det skilt jeg
har på min bil: JEG ER STRUBELØS, blev filmet.

Jeg blev senere ringet op af
mine venner der fortalte, at pigerne var meget stolte, for da de
foreviste video og fotografier i
skolen, fik de meget ros for deres arbejde og i tilgift et klart 13
tal.
Som jeg har skrevet, deltog jeg
selv i Kræftens Bekæmpelses
frugt-dag og var på vores centralskole og dele frugt ud, sammen med en dame fra vores lokalforening. Da vi kom til en 6.
klasse og skulle til at gå, var det
sidste hun sagde: “Husk nu ikke
at ryge”, og så tilføjede jeg med
min stemme: “Ellers kommer I til
at tale som jeg gør”.
Efter 14 dage blev jeg kontaktet af vores formand for lokalforeningen, at den samme 6. klasse gerne ville høre lidt mere om
rygning, og den måde jeg talte
på, så jeg mødte op på skolen i
klassens time. Der fik jeg oplyst,
at det var eleverne, der havde
ønsket besøget/demonstrationen - ikke læreren!
Jeg havde taget alt med jeg
har i min taske, det vil sige taleventiler, kanyler og vibrator, som
de kunne se og rører ved. Jeg
havde også brochurerne DERFOR TALER JEG ANDERLEDES samt ALT OM RYGNING
med.
Der kom også mange spørgsmål, og det var mange af de
samme spørgsmål, som jeg også fik i Vedbæk.
Da der var gået ca. 1 time,
mente jeg, at nu var det tid til at
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slutte, så jeg tilbød at de godt
måtte se mit stoma. Der gik lidt
tid, men så skal jeg ellers love
for, at der blev kikket. Jeg blev
spurgt om, hvor jeg boede, og
det fortalte jeg dem. Straks var
der en som fik en lys ide. Hun
spurgte, om hun godt måtte
spørge mig om noget, hvis vi
mødte hinanden i centeret. “Det
kan jo godt være jeg kommer i
tanke om noget”, sagde hun! Så
børn er meget åbne, når man
kommer tæt på dem. Netop i
centeret er der mange, der siger
hej Henning, men det er svært
for mig at huske dem alle.
Da vi tog afsked, spurgte en pige, om man kan drikke når man
er strubeløs. Det sagde jeg ja til.
“Det er godt, for vi har købt en
flaske vin til dig”. Den sagde jeg
tak for - sådan er børn.
Jeg vil opfordre alle til at prøve
det, hvis I får en chance - det er
min mening!
Konsulent Henning Kirkegaard

Nyt fra Lokalforeningerne
Frederiksborg
v/Henning Kirkegaard
Langelunden 1,1. th.
DK-2990 Nivå
Tlf.: 49 14 19 17

Så nåede vi frem til årets sidste
fest, nemlig både vores julefest
og afdeling Frederiksborgs 15
års jubilæum. Vi havde fået 29
tilmeldinger, men så kom influenzaen og lagde 6 tilmeldte deltagere til sengs – en måtte oven
i købet indlægges på sygehuset,
men vi der var tilbage havde en
god aften, som vi startede med
et velkomstglas, før vi gik til
bords.
Henning bød velkommen, især
til Bruno Job som deltog for første gang og sendte også en hilsen til dem, der var forhindret i
at deltage. Talepædagog Leif
Sonne var også inviteret, da han
i sin tid var med at starte foreningen, men han holdt i øjeblikket ferie på Malta og var derfor
forhindret, og vi måtte derfor
nøjes med en hilsen fra ham.
Ved hver kuvert stod den en gave fra lokalafdelingen i anledning af 15 års jubilæet. Det var
en vase med landsforeningens
logo på..
Der blev serveret 2 slags sild,
fiskefilet, lun leverpostej, mørbrad, frikadeller, hønsesalat og
sluttedes af med ris a´la mande.
Desuden var der noget at fylde i

både de små og store glas, og til
slut var der kaffe med småkager
og slik i alle afskygninger, så det
var ikke underligt at vi var stopmætte. Under maden skete der
flere sjove ting, da alle havde en
gave med, som vi spillede om.
Desuden var der også lotteri
med flotte gevinster. Da der også var to mandelgaver, men vi
ingen mandler havde fået med,
satte vi i stedet to røde sløjfer
under to af stolene, så vi fik lidt
motion ved at løfte stolene for at
finde ud af, om det var den stol
vi sad på.
Under middagen takkede
Egon på alles vegne bestyrelsen for det store arbejde de
gør så vi har så god en lokalafdeling her i amtet. Han takkede
også for bustur, sejltur og alt det
vi havde lavet i årets løb. Samtidig udtrykte han ønske om, at
dette ville fortsætte, så de nye,
der efterhånden kommer til, vil
komme til at føle sig hjemme.
Anne-Lise gav formanden tre
flasker vin med tak fra landsforeningen for det store arbejde
han lægger i lokalafdelingen. Nu
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håber vi, at vi kan blive i Hillerød, men i øjeblikket ser det ikke
for godt ud, så derfor er det ikke
muligt at sige, hvor vi skal mødes første gang i det nye år,
men så snart jeg ved besked,
skriver vi til jer. Datoerne kan i
dog få:
• 9. marts generalforsamling.
• 20. april Bowling.
• 20. maj Bustur. Hvorhen ved
vi endnu ikke. Er der ønsker,
så lad mig det vide.
• Juni er det Vingsted.
• 10. august. Hyggedag.
• 14. september. Hyggedag.
• 16. november. Sejltur.
• 10. december. Julefest.
Det er hvad vi har planlagt,
men med ret til ændringer. Vi
håber at alle nye som gamle
medlemmer vil deltage, da i
alle er meget velkomne.
Til slut en stor stak til Kennie, for
al den mad du havde lavet til os.
Vi håber, at vi igen må vende tilbage til næste år, og at du selv
kan deltage. Du var savnet.
På lokalafdelingens vegne
Henning.

Fyn
v/Ella Thomsen
Sanddalsvej 41
DK-5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 24 57

Torsdag den 11. december kl.
18.00 mødte 36 feststemte og
glade deltagere op til julefrokost
i Taleinstituttets mødelokale i
Rytterkasernen 17 i Odense.
Atter i år var der tag-selv selv
bord med en meget lang række
af lækre hjemmelavede retter
fremstillet af bestyrelsen og ægtefæller for den favorable pris af
50 kr. Klubben gav en snaps, øl
eller vand. Derefter var der ostebord med kiks og franskbrød –
the og kaffe efter ønske. Deltagerne kom hver med en fint indpakket gave (jeg tror nu en del
kom med mere end en), som
der senere blev solgt lykkelotteri til fordeling af til stor fornøjelse
for alle.
Som gæster var inviteret
Landsformand Anne Lise Steen
og hendes mand Ejkild. De havde taget den lange tur fra Kulhuse i Nordsjælland med toget til
Odense.
Desuden havde vi stor fornøjelse af, at Tinas far Svend Hansen havde taget sin harmonika
med og spillede til afsyn-gelsen
af alle de gode gamle julesalmer og sange, og for at vi ikke
skal glemme det, så havde vi
Anders´s Svigersøn Bent Petersen, der har en utrolig smuk
stemme, som forsanger.
Det gav en virkelig hyggelig
stemning, som sluttedes af med
at vi alle sang ”Nu er det jul
igen” medens vi dannede en
lang slange, der løb rundt om alle bordene.
Aftenen sluttede klokken 22.00
med, at Ella takkede for alles
medvirken til en god og dejlig af-

ten, især de to tidligere omtaltes
indsats og at landsformanden
og hendes mand havde taget
sig tid til den lange tur. Hun ønskede alle en glædelig Jul og en
god hjemtur og udtalte desuden
sin tak for det gode fremmøde til
lokalafdelingens aktiviteter.
Generalforsamling
onsdag
den 25. februar 2004 kl. 17.30 i
mødelokalet Rytterkasernen 17.
Odense.

muner, og som sædvanligt virkede mikrofonerne heller ikke
denne gang fra start.
Med venlig hilsen
Axel Brøndum Christensen

Mødestedet
v/Preben Kristjansen
Smakkegårdsvej 79, 2. tv
DK-2820 Gentofte
Tlf.: 39 65 48 78

Med ønsket om alt godt i 2004
Gudrun Mørup.

Midt/Vest
v/Axel Brøndum
Christensen
Mejerigaarden 5, st. th.
DK-8800 Viborg
Tlf.: 86 62 52 51
E-mail:
Axel.bc@gett2net.dk

Efteråret er traditionelt en stille
periode med få aktiviteter, og
det eneste arrangement var vores julesammenkomst, som blev
holdt her i Mejerigården. Foreningen var som altid vært med
en god julefrokost med tilhørende drikkevarer.
Udover det sædvanlige og
muntre gavespil med mange gode gevinster, fordrev vi resten af
eftermiddagen med hyggeligt
samværd. Trods flere afbud
p.g.a. sygdom, var der denne
dag mødt 30 personer - imponerende flot og tak for fremmødet
trods de store afstande.
Vi har i år ikke opnået det samme gode resultat vedr. § 115ansøgningerne - men dog et
ganske godt udbytte.
Den ordinære generalforsamling forventes afholdt den 19.
marts 2004 her i Mejerigården,
men der kommer narurligvis
indkaldelse med dagsorden.
I skrivende stund (9.1.) ser jeg
samtidig TV udsendelse fra
Vingsted Centeret vedr. den nye
strukrændring af Amter og Kom26

Lørdag den 29. november havde
vi vores årlige julefrokost.
Det blev som sædvanlig en
god dag med god mad og lidt til
halsen. Selv for den person der
var ved at komme på Plejehjem
på grund af manglende stedsans.
Mandag den 15. december
sluttede vi året med gratis mandag, hvor vi fik æbleskiver og
Anne Lise og Ejkild kom med
gløgg, som de serverede for os.
Generalforsamling
mandag
den 23. februar kl. 11.00.
Tilmelding senest mandag den
16 februar.
Hilsen Bestyrelsen
Besøgende i Mødestedet
i året 2003.
Det har igen været godt besøgt.
527 i alt – lidt mindre end sidste
år, men jeg synes det er meget
flot alligevel.
Venlig hilsen
Preben

Nordjylland
v/Steen Møller
Begonievej 16
DK-9750 Østervrå
Tlf.: 98 95 18 88
E-mail:
lyn@nrdc.dk

Lørdag den 6. december klokken 13.00 holdt vi vores årlige
julefrokost. Der var 27 tilmeldt,
men desværre var der 4, der var
nødsaget til at melde fra på
grund af helbreddet.
Vi startede med dejlig julefrokost, som igen i år kom fra Aså,
og der var rigeligt af alt, så sulten blev stillet til den gode side.
Så blev der serveret kaffe, og
Mie havde bagt småkager til lejligheden, og det takker vi rigtig
meget for. Så blev der spillet
Nissebingo, hvilket var første
gang de havde prøvet det. Da
alle havde en pakke med, ville
der også være en pakke til alle,
og dem, der havde sovet lidt i timen, fik dog også en pakke. Da
klokken var 17.30 begyndte
mange at tage hjem, og da der
var ryddet op lukkede og slukkede vi for dette år.
Den 5. januar holdt vi bestyrelsesmøde oppe hos Mie og Børge, hvor vi skulle tilrettelægge
forårets program, og det kom til
at se således ud:
Onsdag den 3. marts 2004
er der generalforsamling.
Onsdag den 31. marts kommer Psykolog John Overgård
fra Kræftens Bekæmpelse.
Han vil styre en dialog med de
pårørende for sig og de opererede for sig, om de erfaringer og
spørgsmål der kommer ved at
have kræften så tæt inde på livet, og for til sidst at gennemgå
spørgsmålene samlet bagefter.
Onsdag den 5. maj vil der være banko på programmet.
Torsdag den 3. juni har vi den
årlige sommerudflugt, der i år
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går til Halkærmølle, hvor vi spiser vores medbragte mad, og
der vil være en, som fortæller
om møllen. Så kører vi videre til
dørfabrikken Vest Wood, hvor
der vil være rundvisning og senere kaffe. Hefter vil vi køre lidt
rundt i Løgstør bl.a. langs Frederik den VII´s kanal og videre til
Pavillon Christiansminde, hvor
lokalforeningen Nordjylland vil
være vært ved en dejlig middag.
Venlig hilsen
Steen Møller

Onsdagsklubben
v/Villy Olsen
Søborg Hovedgade 193,
2, DK-2860 Søborg
Tlf.: 39 56 24 42
E-mail:
villy.o@vip.cypercity.dk

Lad mig indlede med et forsinket godt Nytår til alle medlemmer.
Som sædvanlig sluttede efterårssæsonen med vores julefrokost. Vi fik igen en juleplatte, og
det var bare herligt. Der var bare
for lidt tid, til næste jul må vi
starte en time før, for vi skal forlade lokalet senest klokken
22.30
På nuværende tidspunkt har
der ikke været møde i klubben.
Vi starter først op den 14. januar, og da skal vi snakke lidt om,
hvad der skal ske i 2004, vi regner med banko i februar.
Generalforsamling i marts,
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og her kan jeg allerede røbe, at
der skal ske udskiftninger, idet
der er opstået en del sygdom i
ledelsen.
Der skal også tages stilling til
skovturen, især datoen er vigtig
og om vi skal på bustur eller
hvad. Vi havde jo en herlig tur
sidste år, men man skal jo også
være forsigtig med at gentage
en succes, som man siger.
Med venlig hilsen på klubbens
vegne.
Villy

Trekanten, Vejle amt
v/Frede Udesen
Dampskibsvejen 9
DK7120 Vejle Ø
Tlf.: 75 81 59 45

arrangementer, er de meget velkomne.
Ordinær generalforsamling
onsdag den 18. februar 2004
kl. 18.30 i Vejle Handicap Center indgang fra Grønne-gade
7.
Er centrets P-plads optaget, kan
vi bruge BG Banks kundeparkering på den anden side af gaden. Kør ind gennem porten og
op på ”1´ste sal”.
Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig senest den
10. februar 2004 til Helle, tlf
7581 6623. Bedst mellem klokken 12.00 og 14.00 eller efter
18.00.
Dagsorden efter lovene er udsendt til alle medlemmer af Klub
Trekanten.
I ønskes alle et rigtigt godt
og lykkebringende 2004.
Jacob Bach

Godt Nytår
I sidste nummer af ”ny stemme”
blev det traditionelle julemøde
beskrevet på trods af, at det ikke
var afholdt endnu. De fremmødte blev ikke skuffet - Der var kun
den sædvanlige ”anke”. Der er
alt for meget mad – vi kan ikke
nå det hele!!!
De piger er dygtige. Dem skylder vi TAK. Herlig mad og smukke borde!!
Ja! Den søde juletid med dens
overflod. Der blev spist – snakket – spillet banko- og ”grinet”.
Der er altid nogen (ingen navne), som ikke kan klare det med
en enkelt række og pladen fuld.
Nogle sad i held – andre var kun
dygtige.
Nu har vi taget hul på 2004, og
dermed er det tid til generalforsamling. Bestyrelsen håber at
mange finder vej til dette arrangement – Der er emner til alle
poster, så man behøver ikke at
være nervøs for at skulle vælges.
Har i gode ideer til fremtidige

Sønderjylland
v/Jens Peter
Bennetzen
Bogfinkevej 12
DK-6100 Haderslev
Tlf.: 74 52 05 98

Med ønsket om, at alle er kommet godt ind i det nye år, sendes
de bedste nytårshilsner til alle
medlemmer i lokalafdelingerne.
Vores julefrokost den 9. december måtte vi desværre aflyse på
grund af for ringe tilslutning.
Der var kun bestyrelsen tilmeldt,
og da vi kun er fem mand, syntes vi ikke der var nogen grund
til at gennemføre den.
Vores generalforsamling er tirsdag den 24. februar 2004 klokken 13.00 på Center for Hjælpemidler og Kommunikation i
Åbenrå med dagsorden ifølge
vedtægterne.
Med venlig hilsen.
Kirsten Jakobsen.
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Vestkysten
v/Carl Johan Ryser
Knud Rasmussensvej 35
DK-6715 Esbjerg N

Lokalafdelingen i det vestjyske
har ikke ligefrem boltret sig i
succesrige arrangementer i år
2003. Der var ellers lagt op til
det helt store, nemlig en sommerudflugt til Friedrichsstadt sammen med Klub Fyn og Klub Trekanten. Imidlertid var tilslutningen mindre end beskeden, hvorfor vi måtte melde afbud til Klub
Fyn, som stod for arrangementet. En af hovedårsagerne til den
ringe interesse skyldtes, at vore
medlemmer vurderede, at det
var for lang en tur, hvilket også
viste sig at holde stik.
Anderledes gik det med julefrokosten, som, traditionen tro,
blev afholdt på Kommunikations-centret i Esbjerg onsdag
den 3. december.
Som sædvanlig havde Kommunikationscentrets personale
velvilligt stillet deres kantine til
vores disposition, og som en
dispension for det uheldige sommerarrangement, var Klub Vestkysten vært med hensyn til både mad og drikke.
Med afbud fra både Bent Lassen og Ejnar Storm, begge med
fruer, var antallet af deltagere
13!
Et uheldigt tal, ville nogle nok
mene, men overtroen blev heldigvis gjort til skamme.
Frokostanretningerne var bestilt hos en velrenommeret, lokal
restauration, som også ankom
til det aftalte tidspunkt og begyndte at bære de lækre retter
ind. Det viste sig ret hurtigt, at
der blev båret væsentligt mere
ind, end vi havde bestilt, og jo
mere der hobede sig op på det

dertil beregnede bord, des blegere blev kasserens ansigtsfarve. Der var ingen tvivl om, at
budgettet ville blive sprængt !
Heldigvis viste det sig, at restaurationen havde taget fejl af
bestillingens omfang, men restauratøren var i julehumør, og
ønskede os god appetit samtidig
med, at han kun forlangte betaling for den anretning, vi oprindelig havde bestilt.
Grundet de mange retter kunne tidsplanen dog ikke længere
holde, såfremt vi også skulle nå
at spille om de medbragte pakker, hvorfor vi fik lov til at blive i
lokalet efter centrets normale
lukketid mod at vi sørgede for, at
tyverialarmen i kantinen, blev
aktiveret når vi gik.
For dem, der ikke kender Kommunikationscentret i Esbjerg, kan
det oplyses, at man først kommer ind i et vindfang gennem en
skydedør af glas, som åbner
automatisk. Fra vindfanget går
man gennem endnu en skydedør af glas, som ligeledes åbner
automatisk. Når man forlader
centret går man selvfølgelig ud
gennem de samme automatiske
døre, men i omvendt rækkefølge.
Når personalet går hjem, låses
der for udefrakommende ved at
de udvendige følere afbrydes,
således, at de 2 døre kun kan
åbnes indefra. Det vidste vi
godt!
Men........, da vi havde ryddet
op efter os i kantinen skulle diverse tom emballage bringes ud
i bilerne, og da vi jo var helt klar
over, at vi ikke kunne komme
ind igen, når først alle var ude,
var planen at den tomme emballage, i første om-gang, blev stillet i vindfanget, og først, når alt
var samlet der, skulle vi aktivere
tyverialarmen og gå ud. Alle var
ivrige efter at hjælpe, og da vi
næsten havde fået alt båret ud i
vindfanget, skete det, som ikke
måtte ske; nemlig, at vi alle

pludselig befandt os i vindfanget, og blot passivt kunne se på,
at den inderste dør lydløst gled i.
Den yderste dør kunne selvfølgelig stadig aktiveres indefra,
men da flere af os manglede
overtøj, tasker o.s.v, som stadig
befandt sig i kantinen, og da vi
stadig manglede at aktivere tyverialarmen, måtte vi finde på
alternative planer.
Plan nr. 1 gik ud på, at sådan
en skydedør kunne en stærk
mand da sagtens åbne, men efter nogle kraftige indåndinger og
opildnende tilråb fra de mindre
stærke, måtte denne plan opgives.
Plan nr. 2 var lidt mere opfindsom. Den gik ud på at ringe til et
par af de ansatte, da der heldigvis var én, der havde fået sin
mobiltelefon med ud. Vi kunne
nu kun huske et enkelt navn, og
efter at have fået vedkommendes telefonnummer via Oplysningen øjnede alle håb om en
snarlig frigivelse. Det eneste
problem var dog, at vedkommende ikke var hjemme, men
man kunne ”indtale en besked,
når klartonen lyder”.
Nu er det jo sådan, at skydedørerne, både de indvendige og
de udvendige er dobbelte og af
glas, så vi var til klar beskuelse
for forbipasserende, som dyrene i Zoologisk Have, og en følelse af, enten at blive til grin eller måske ligefrem betragtet
som kriminelle, eller måske begge dele, begyndte så småt at
snige sig ind på os. Vi lod imidlertid ikke panikken løbe af med
os, men bevarede roen og barslede nu, i fællesskab med næste plan. Det skal bemærkes, at
vi efterhånden mere og mere
kunne se det komiske i situationen.
Plan nr. 3 blev affødt af en lille
mærkat på den udvendige skydedør. På mærkaten stod navnet på et vagtselskab samt et
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telefonnummer. Planen gik derfor, i al sin enkelthed, ud på at
ringe til dette vagtselskab. Nu
viste det sig imidlertid, at det ikke er så ligetil at læse et telefonnummer, som sidder på en
automatisk skydedør i én meters højde. For at læse nummeret skal man ned i knæ og helt
hen til døren, men når man nærmer sig en automatisk skydedør, åbner den ! Vedkommende,
som har påtaget sig aflæsningen følger naturligvis med døren,
i hugstilling, og kommer derfor
uden for følerens rækkevidde,
hvilket betyder, at døren igen
lukker. Aflæseren følger naturligvis med, og kommer igen
inden for følerens rækkevidde,
hvorefter døren igen åbner. Efter
længere tids hoppen frem og tilbage lykkedes det dog at få noteret telefonnummeret.
Hvordan denne forestilling er
blevet opfattet af forbipasserende, der ser en mandsperson,
der hopper sidelæns frem og tilbage foran en dør, kan man jo
kun gætte på, men for os andre
”gidsler” var det så komisk, at vi
lå mere eller mindre flade af
grin, hvilket vel også må have
gjort et vist indtryk på forbipasserende. Vi må blot håbe på, at
de ikke var klar over, at det var
Klub Vestkysten, der stod for
underholdningen. Det er jo beklageligt, hvis nogen skulle få
en forkert opfattelse af vore måde at holde julefrokost på.
Nå, men nu måtte vores lidelser vel være ovre. Ganske
vist koster det ét eller andet beløb at blive befriet af et vagtselskab, men det var vi så villige til
at betale. Men ak, vagtselskabet
kendte ikke noget til Kom-munikationscentret, så vi måtte finde
på en ny plan.
Heldigvis gælder det gamle
ordsprog, ”Nød lærer nøgen
kvinde at spinde”, stadig, og et
lyst hoved fik den ide, at den

indvendige føler til den indvendige dør måtte kunne aktiveres
ved hjælp af et stykke pap, som,
stukket gennen en sprække i
døråbningen, blev viftet inden
for følerens dækningsområde,
og efter flere forsøg med forskellige papmodeller lykkedes det
endelig. For flere af os var det
også i sidste øjeblik, da den megen morskab havde fremkaldt
en gevaldig trang til et toiletbesøg.
Det var så vores julefrokost.
Om den gentages på samme
måde næste år kan ikke garanteres, men vi skal nok få det
sjovt.
Carl-Johann Ryser

Århus
v/Rigmor Lautrup
Oktobervej 16
DK-8210 Århus V
Tlf.: 86 15 29 48
E-mail: Rigmor@dlfl.dk

af den mørke tid startede vi kl.
17.30. Først fik vi gløgg og
æbleskiver, dernæst kaffe og
småkager og mens vi hyggede
os med det, havde vi formået
Mario Julio, den daglige leder af
Langenæs Handicap Center,
hvor vi holder vores møder, til at
komme og fortælle om, hvordan
han, som er fra Chile, var havnet her. Det var meget interessant at se billeder fra hans
hjemland og høre om baggrunden for (han var politisk aktiv) at
han nu gennem mange år er
blevet ”dansker”. Vi skønner nok
ikke altid på, hvor godt vi har det
her i vores dejlige land m.h.t. sociale goder, talefrihed m.v.
Bestyrelsen er i gang med at
tilrettelægge generalforsamlingen og en Forårsudflugt (sammen med lokalafdelig Midt/
Vest). Så snart datoerne er faldet på plads, kommer der brev
ud til samtlige klubmedlemmer.
Rigmor Lautrup

Vi har til dette nummer
ikke modtaget stof fra
følgende lokalforeninger:
Roskilde
v/Gerda Hansen
Neergårdsparken 10 st. th.
4000 Roskilde

Storstrøm klubben
v/Dorte Lund
Kirsebærplantagen 62
Nyråd
DK-4760 Vordingborg
Tlf.: 55 34 60 16
E-mail: dortelund54@
hotmail.com

Vestsjælland
v/Henry Friberg
Karens Mindevej 23
DK-4593 Eskebjerg
Tlf.: 59 29 17 78

Onsdag den 10. december holdt
vi vores julehyggeaften. På grund

Handicap, kvalitetsudvikling og
brugerinddragelse

Det er et politisk mål, at mennesker med handicap skal sikres lige vilkår og lige muligheder
for deltagelse i samfundslivet.

Målet er ikke nået, og vejen
frem kræver positivt samspil mellem fagfolk, politikere, virksomheder og borgere.
Der er brug for viden om de
faktorer, der fremmer og hæmmer denne udvikling. Derfor udgives antologien “Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse”, for at formidle viden og
erfaringer fra en række af de
senere års forsknings- og udviklingsprojekter
på
handicapområdet.
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Rapportens sammenfatning kan
downloades fra: www.akf.dk
Antologien kan købes for kr.
195,00 i boghandelen eller direkte hos:
AKF Forlaget, Nyropsgade 37,
1602 København V., tlf.: 3311
5812, fax: 3315 2875.
Den ny antologi er udgivet den
24.09.2003, i anledningen af
Det Europæiske Handicapår
2003.

Reserveret postvæsenet:

LANDSFORENINGENS
FRITIDSHUSE
LYKKEBO

På tilbagemeldingsskemaet noteres elmålerens
visning ved ankomst og afrejse. Elforbruget afregnes for øjeblikket med 1,80 DKK pr. kWh.
På samme skema kan man gøre bemærkninger
om eventuelle fejl og mangler samt ønsker til nyanskaffelser mv.
Bemærk venligst at der kun foretages hovedrengøring i husene inden sommerperiodens start
samt ved afslutningen af sommerperioden.
Vi beder derfor om, at husene efterlades rengjorte og i den stand man selv ønsker at overtage
disse.
PRISER gældende fra sæsonstart 2004

HØYRUPHUS

Landsforeningen er indtil videre i besiddelse af 2
fritidshuse. Husene er beliggende ved Ebeltoft på
Djursland. Husene står til rådighed for landsforeningens medlemmer. Husene er isolerede og har
opvarmningsmuligheder så de kan anvendes hele året.
Husenes navne er »Lykkebo« og »Høyruphus«,
og der er god plads og overnatningsmulighed for
6 personer i begge huse.
Fritidshusene tilbydes i første række aktive og
passive medlemmer af DLFL. Herudover kan også medlemmer af DLFL's nordiske søsterorganisationer samt medlemmer af de øvrige danske
foreninger for kræftramte komme i betragtning.
Sidste frist for ansøgning om ophold i sommerperioden, der strækker sig fra 2. lørdag i maj til
sidste lørdag i september, er den 1. marts.
Ansøgninger om ophold uden for sommerperioden kan indsendes hele året.
I ledige perioder kan husene lejes i weekends eller enkeltdage.
Generelt tilbydes der ophold af 1 uges varighed,
men der er intet til hinder for, at man kan søge om
ophold i flere sammenhængende uger.
Lejeperioden starter lørdag kl. 15.00, og slutter
den følgende lørdag kl. 11.00.
Sammen med et tilbagemeldingsskema, modtager man ca. 1 uge inden lejeperiodens start nøglen til det hus man har lejet.

LYKKEBO
Sommerperioden: 1.200 kr. pr. uge + elforbrug
Vinterperioden:
500 kr. pr. uge + elforbrug
Juleugen:
700 kr.
+ elforbrug
Påskeugen:
800 kr.
+ elforbrug
Enkelte døgn
150 kr.
HØYRUPHUS
Sommerperioden: 1.500 kr. pr. uge + elforbrug
Vinterperioden:
800 kr. pr. uge + elforbrug
Juleugen:
900 kr.
+ elforbrug
Påskeugen:
1.000 kr.
+ elforbrug
Enkelte døgn
200 kr.
Sommer perioden er fra 2. lørdag i maj til sidste
lørdag i september.
Juleugen er fra sidste lørdag inden jul til og med
nytårsdag. Påskeugen er fra lørdag før Palmesøndag til og med 2. påskedag.
Samtlige priser er plus elforbrug.
For øjeblikket 1,80 DKK pr. kWh.
WEEKENDS OG ENKELTE DAGE:
Kontakt administrationen for udlejningen.
For udenlandske lejere tillægges lejen DKK 50,- til
bankomkostninger!
Ansøgningsskemaer til ophold i husene indrykkes
i februar nummeret af »ny stemme«, men kan også fås hos konsulenterne, bestyrelsen i din lokalforening, eller direkte fra landsforeningens administrator af udlejningen.
Bent Østergaard
Lokesvej 32, Stilling, 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 57 21 06
e-mail: bent_eva@andersen.mail.dk

