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nedsat af Norsk Landsforening for Laryngectomerte, og ved hjælp af tilskud fra Kræftens Bekæmpelse. Bladet distribueres til samtlige aktive
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søsterforeninger i Island og Norge.
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E-mail: info@hanbo-grafisk.dk
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NORGE: Laryngectomerte
Leder: Kjell Gillingsrud
Glimmerveien 15, N-1784 Halden
Tlf. p.: 69 17 77 97
Mobil: 93 48 46 70
E-mail: gillingsrud@hotmail.com
ISLAND:
Formand: Ragnar Davidsson
Gnodarvogur 74, IS-104 Reykjavik
Tlf.: 354 568-0419
E-mail: ragndav@landspitali.is
FINLAND: Suomen Kurkku
Kolmas Linja 29
SF-00530 Helsinki
Tlf.: 90-135 33251, fax: 90-750 742
SVERIGE: Laryngfórbundet
Barks väg 14, S-17073 Solna
Tlf.: 08 65 58 310 & 08 65 58 320
Texttlf.: 08 65 54 320,
fax: 08 65 54 610
E-mail: laryngforbundet@telia.com
Ordförande:
Bo Person, Övre Hantverksgatan 20 A
S-831 36 Östersund. Tlf.: 63 12 30 41
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Indholdsfortegnelse

Foråret /
Vingsted

Det forår der lod vente på sig er,
i skrivende stund, så sandelig
kommet nu, så der er travlhed i
haverne og på altanerne. Det
betyder også, at “Vingsted
ugen” rykker nærmere, det vil
sige afholdelse af Landskursus
fra den 26. juni, og Årsmøde fra
den 28. juni, sluttende med Generalforsamling
den 1. juli 2006.
Deltagerantallet på Landskurset er nogenlunde det samme
som sidste år.
Der er stadig
plads, hvis der
er nogen der
mener, de har
brug for kompenserende taleundervisning.
Så det er med
at få fat i sit Taleinstitut, eller
hvad man nu hører ind under og
se, om behovet er til stede, så
man kan visiteres til deltagelse.
Man kan også kontakte sin konsulent for at få nærmere besked
- men nu haster det!
Hvis der er medlemmer af foreningen som endnu ikke har tilmeldt sig Årsmødet, der finder
sted fra onsdag den 28. juni til
lørdag den 1. juli, så kan det også nås endnu. Ring eller mail til
os, så skal vi se hvad vi kan gøre. Program og tilmeldingsskema er udsendt til alle foreningens aktive medlemmer i marts
måned.
I år vil der, i Vingsted ugens
første 4 dage, være en work-

Forsidefoto: Parti fra Molde i Norge
v/ Kjell Gillingsrud

shop omkring foreningens ulandsarbejde i Nepal, hvor Hanne Tranberg og Bent Lassen vil
vise film, billeder og fortælle om,
hvad der sker, og hvad vi gør,
derude i forbindelse med projekterne i Nepal.
Lige for tiden er en arbejdsgruppe energisk i gang med en
mulig
omstrukturering
af
foreningens
vedtægter som
en følgevirkning
af strukturreformen. Resultatet
vil blive
forelagt
fredag
eftermiddag ved Årsmødet til orientering.
Som de fleste er blevet klar
over, er udsendelse af beretning
og regnskaber noget forsinket.
Alle er jo bekendt med, at vi i det
tidlige forår mistede foreningens
kasserer, og det har ikke været
den nemmeste opgave for efterfølgeren, Carl-Johann Ryser, at
få styr på tingene, hvilket vi beder om forståelse for.
Det var alt for denne gang, på
gensyn i Vingsted.
Anne-Lise Steen
Landsformand
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KONTAKT DIN KONSULENT

Adresser på de enkelte
institutter er følgende:
Bornholms Amt:
Kommunikationscentret
Sveasvej 8, 3700 Rønne
Tlf. 56 92 64 00
Nordjyllands Amt:
Taleinstituttet
Borgmester Jørgensens
Vej 2, 9000 Aalborg
Tlf. 98 14 41 44
www.taleinstituttet.dk
Viborg Amt:
Voksenspecialskolen
Rosenstræde 6, 8800 Viborg
Tlf. 86 60 03 66
Ringkjøbing Amt:
Center for Kommunikation
Gl. Landevej 53 E,
7400 Herning
Tlf. 97 21 26 55
Århus Amt:
Taleinstituttet
Tjørnevej 6, 8240 Risskov
Tlf. 89 38 30 00
Vejle Amt:
Center for Kommunikation og
Hjælpemidler
Vester Engvej 56, 7100 Vejle
Tlf. 79 43 60 60
Sønderjyllands Amt:
Center for Hjælpemidler og
Kommunikation
Bjergparken,
Bjerggade 4 B,
6200 Aabenraa
Tlf. 73 63 18 00
Ribe Amt:
Kommunikationscentret
Gjesinglund Allé 2
6715 Esbjerg
Tlf. 76 10 60 60

Benyt de nedenstående telefontider, så er du næsten altid
sikker på at træffe din konsulent

Fyns Amt:
Fyns Amts Tale- Høreinstitut
Rytterkasernen 17,
5000 Odense C
Tlf. 63 14 62 14
Vestsjællands Amt:
Tale-høre-synsinstituttet
Sorøvej 8, 4200 Slagelse
Tlf. 58 55 10 60
www.tale-hoere-syn@
vest amt.dk
Roskilde Amt:
Center for specialundervisning
Elisagårdsvej 7,
4000 Roskilde
Tlf. 46 33 53 60
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:
Tale- og Høreinstituttet
Taleafdelingen
Skodsborgvej 1 B, 3. sal,
2830 Virum
Tlf. 45 11 47 70
Frederiksberg Kommune:
Kommunikationscenteret
Dronningensvej 4
2000 Frederiksberg
Tlf. 38 21 11 70
Københavns Kommune:
Center for specialundervisning for Voksne
Frankrigsgade 4
2300 København S
Tlf. 32 86 06 86
5

Sydjylland og Fyn:
Bent Lassen
Klingeskov 30, Klintebjerg
DK-5450 Otterup
Tlf: 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
Mobil: 29 22 19 31
Fax: 97 43 05 00
E-mail: john.damtoft@dlfl.dk
Mellem 9.00-10.30
Københavns Amt:

Nordjyllands Amt:
Steen Møller
Begonievej 16, DK-9750 Østervrå
Tlf.: 98 95 18 88
E-mail: lyn@nrdc.dk
Mellem 9.00-10.00
Roskilde og Vestsjællands
Amter samt Storstrøms Amt:
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
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Kære deltagere
i Landskurset / Årsmødet
Vingsted 2006
Traditionen tro samler vi jo alle brugte frimærker
året igennem, og sender dem til medlem af bestyrelsen,
Britt Prangsbøll,

Frimærkeindsamleren
Britt vil, sikkert i frugtbart samarbejde med kassereren, sælge
dem til højeste bud. - Provenuet går bl.a. til gaver til bankospillet
og måske lidt godt til ganen under festmiddagen/aftenen.
Frimærkesalgets provenu er, på årsbasis, ca. kr. 3.000,svarende til kr. 125,- pr. kilo.
Men der går rigtig mange mærker på ét kilo!!!
Gaver af enhver art, til bankospillet onsdag aften
samt til lykkelotteriet på festaftenen torsdag,
vil være meget kærkomne.
-RP.S.: DLFL siger på gensyn og samtidig
hjerteligt velkommen til
vore nye medlemmer!
7
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Sidste nyt fra De Samvirkende
Invalideorganisationer - DSI
v/ Landsformand Anne-Lise Steen og Britt Prangsbøll
DSI har netop holdt sit første
repræsentantskabsmøde
efter
strukturreformens indtog og med
deraf ændrede vedtægter/struktur
i DSI.
Formandsberetning, regnskab
og andre beretninger blev godkendt med få bemærkninger.
Regnskaberne og genvalg af revisor var også kun med få kommentarer.
Valg til DSI’s forretningsudvalg –
FU – Stig Langvad blev genvalgt
uden modkandidater.
Derudover skulle der vælges 3
FU-medlemmer, og der var 7 kandidater, der alle havde holdt deres
valgtale dagen før valget.
Sytter Kristensen fra LEV blev

genvalgt med stort flertal. Morten
Karlsson fra Danmarks Autistforening, nyvalgt. Jens Bromann fra
Dansk Blindesamfund, nyvalgt.
Det var på mange måder et anderledes repræsentantskabsmøde, for det var sidste gang DSI’s
amtsformænd deltog. Fremover vil
der blive valgt 3 DSI repræsentanter fra hver region - ialt 15 - så
tallet fra lokalafdelingerne er det
samme som nu fra amtsafdelingerne.
I det hele taget var det et roligt
og velafviklet repræsentantskabsmøde, hvor deltagerne fra DLFL
var Britt Prangsbøll og Anne-Lise
Steen.
Er der nogen af alle vores DSI

Læderetui til vibrator
Hinnerup Kollegiet er et bo- og
arbejdstilbud for personer med
autisme.
Botilbuddet omfatter boafdelingen med
plads til 10 beboere og bofælleskabet
Engstien med plads til 8 beboere.
Hinnerup Kollegiets værksteder er
arbejdsplads for 23 personer med
autisme.

Værkstederne består af:
· metalværksted
· kreativ værksted
· tekstilværksted
· træværksted
· læderværksted
· smykkeværksted

repræsentanter, der ønsker materialet fra repræsentantskabsmødet, kan de henvende sig til mig
på mail eller telefon, så finder vi
ud af det.
Til orientering kan jeg meddele,
at alt materialet medbringes til
efteråret, hvor vi samler vores DSI
repræsentanter i Lokalafdelingerne, Handicaprådene og Klagerådene i Vingsted. Det bliver tirsdag
den 5. december 2006 kl. 15.00 til
onsdag den 6. december efter frokost.
Anne-Lise Steen og
Britt Prangsbøll

Fås i farverne:
· sort · lysbrun · mørkbrun

Pris: 85,Sendes pr. efterkrav
Læderetuie bestilles hos Hinnerup
Kollegiet, Kollegiebutikken:

tlf.: 86 98 84 83
e-mail:
hinnerupkollegiet@mail.tele.dk
Produkterne der fremstilles på værkstederne sælges fra vores egen butik:

Kollegiebutikken
Storegade 5G · Hinnerup
8
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Nyt fra Lokalforeningerne
Lokalforening
Frederiksborg Amt, DLFL
v/ Henning Kirkegaard
Langelunden 1,1. th.
DK-2990 Nivå
Tlf.: 49 14 19 17
E-mail:
henning_kirkegaard
@hotmail.com

Den 21. marts 2006 var vi atter
samlet i Lokalforeningen, en
spændende aften da vi havde
inviteret socialformand og medlem af Folketinget, Venstremanden Hans Andersen, der kom
for at give os et indblik i, hvad
der vil ske pr. 1. januar 2007.
Der kom mange spørgsmål og
mange svar.
Vi var meget interesseret i,
hvad der ville ske med undervisningen, nu hvor kun et af vores
Taleinstitutter kommer i Regionen og de 4 andre kommer i
kommunerne. Han mente, at det
vil blive som det altid har været,
blot med den forskel, at nu bliver
det den enkelte kommune, der
skal betale og ikke som nu, hvor
det er amtet.
Der kom også spørgsmål om
hospitalerne, f.eks. om der vil
blive mere kørsel af patienter fra
det ene hospital til det andet, da
vi har erfaret, at man sikkert vil
lave dem til specialhospitaler.
Hans Andersen mente dog ikke,
at der vil blive mere transport af
den grund.
Vi var også en tur omkring

Falck, da der kom nogle grove
fejl om transport af strubeløse
og også om hospitaler, der ikke
vidste, hvordan man f.eks. gav
ilt til en strubeløs. Hans Andersen mente, at vi skulle tale med
Falck.
Han mente også, der i det nye
vil blive lavet om, således, at
man skal køre til det hospital,
der har en afdeling med den pågældende sygdom, hvilket vil sige man som strubeløs vil blive
kørt til et hospital, der har en
øre-næse-halsafdeling, og ikke
som nu til det nærmeste hospital, for så at blive kørt videre.
Vi kom også omkring VISO,
som på nogle af os hang langt
ud af ørerne.
Til slut blev vi opfordret til at
gøre opmærksom på os selv,
når vi kommer til 2007, ved at
skrive til samtlige kommuner, da
vi er meget spændte på hvordan/hvor visiteringen til Landskursus i 2007 skal finde sted!
Efter små 2 timer indtog vi kaffen med hjemmebag fra Jytte det skal du have en stor tak for det var guf.
Nu ser vi frem til bowling og
busturen.
Henning Kirkegaard
Bowlingturen!
Ja, så har vi atter været oppe og
bowle, og igen blev det en god
aften med meget spil og grin.
Vi spillede dog kun en time i år,
9

da vi jo alle er blevet et år ældre,
så vi er gået på nedtrapning.
Men til gengæld have vi så mere tid til maden, og det var også
godt, da centeret i år har ændret
spisningen til et tag-selv-bord.
Det var italiensk denne aften, så
der var meget at smage på. Det
var til ug, som det hed førhen,
nu er det jo tal man bruger, så
13 må være det rigtige - eller en
sol med smil opad.
Vi spillede selvfølgelig om guld,
sølv og bronze. De blev fordelt
således, at med 152 point løb
Flemming med guld, med 132
point fik Martin sølv og sidst gik
bronzen med 118 point til Kennie.
Så vi andre har noget at leve
op til, når vi når 2007. Vi må i
træningslejr, for vi skal sikkert
moppes hele året nu, hvor vi ikke kunne slå de tre herrer. Men
sådan er det jo, så piger: nu må
I til at tage jer sammen, så vi
kan få den glæde også at give
medaljer til jer.
Vi havde også den glæde, at to
nye medlemmer i Lokalforeningen mødte op, det er jo dejlig at
se nye ansigter.
Nu er det så busturen, der står
for tur. Det er den 10. juni, hvor
vi skal til Kerteminde.
På foreningens vegne
Henning Kirkegaard
Nivå, den 27. marts 2006
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Lokalforening Fyn
v/ Ella Thomsen
Sanddalsvej 41
DK-5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 24 57

Så har vi igen været ude og more os på Fyn. Denne gang var
det en bowlingdyst, der satte
konkurrence-genet i kog.
Den 7. april mødtes vi i Assens,
og lagde ud med kaffe og kage
inden slaget skulle stå. Kampen
gik med stor iver og optimisme,
(op- og nedture for de fleste!).
Vindere, med medaljeoverrækkelse, blev:
Nr. 1, Martin Pedersen
Nr. 2, Bent Lassen og
Nr. 3, Joan Pedersen, (mor til
Martin), “Gad vist om ikke de
smugtræner i løbet af året?”.
Efter en dejlig utraditionel middag med salatbar, hotwings og
andre grillerier, bød vi på “frit
slag” i isbaren, eller en Irish Coffee - ren hygge, højt humør og
helt igennem vellykket.
HUSK: vi skal på bustur til
Langeland onsdag den 7. juni
og til Sprogø den 2. august, så
kryds af i kalenderen - og vel
mødt!
På Lokalforeningen
Fyn’s vegne
Britta Kottal

Lokalforeningen
Vestkysten
v/ Carl Johan Ryser
Knud Rasmussensvej 35
DK-6715 Esbjerg N
Tlf.: 75 15 15 73

Torsdag den 9. marts var der
indkaldt til generalforsamling på

12:13
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restaurant Parken i Esbjerg.
Vi blev mødt i døren af vores
konsulent Bent Lassen, som jo
altid er dejlig at se.
Ialt mødte 11 op, deriblandt 5
ægtefæller.
Da vores sommerudflugt var
blevet annulleret på grund af
manglende tilslutning, var der
så mange penge i kassen, at vi
var inviteret til frokost i forbindelse med generalforsamlingen.
Vi nød den dejlige frokost med
lune retter, alt imens vi også
kunne nyde de naturskønne omgivelser, som restaurant Parken
ligger i.
Under frokosten blev der snakket og ét af de store samtaleemner var “stemme ventiler”. Er der
kommet nyt på markedet, hvor
længe holder de o.s.v. - og alle
lyttede med. Som sædvanligt er
der altid en ventil, der ikke virker
optimalt… men hvem ejeren er,
denne gang, melder historien
intet om!
Efter frokosten var der tid til en
kop kaffe, og lidt senere blev der
også bevilget småkager, idet flere var gået “sukkerkold”.
Derefter indledtes generalforsamlingen. Der var bl.a. valg af
formand, som blev genvalgt, og
ny kasserer skulle vælges.
Under punktet “eventuelt” blev
der snakket sommerudflugt. Der
blev foreslået en tur til det dejlige Fanø, selvfølgelig med frokost og dertil hørende middag.
Formanden opfordrede alle,
der har idéer til ture eller eventuelle foredrag, til at komme
med deres tanker. Det behøver
ikke være bestyrelsen der tilrettelægger disse arrangementer.
Det står frit for alle, der har lysten til det - dog skal vi lige have
økonomien med!
Med venlig hilsen
Susanne Thygesen
10

Kære Venner...
Hermed referat fra Lokalforeningen Vestkystens årlige generalforsamling, som blev afholdt på Restauration Parken i
Esbjerg med deltagelse af ikke
mindre end 11 medlemmer
samt Rosa og Bent Lassen.
Før vi tog hul på den formelle
dagsorden, blev der serveret en
let frokostanretning med tilhørende drikkevarer. Da alle var
blevet godt mætte, og kaffen var
serveret, gik vi efterfølgende i
gang med den egentlige generalforsamling med følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Formandens beretning.
4. Fremlæggelse- og godkendelse af regnskab.
5. Valg af formand samt ét bestyrelsesmedlem.
6. Ekstraordinært valg af kasserer for ét år.
7. Behandling af indkomne forslag.
8. Eventuelt.
Pkt. 1: Bent Lassen blev enstemmigt valgt til dirigent.
Pkt. 2: Susanne Thygesen blev
enstemmigt valgt til referent.
Pkt. 3: Årsberetning for 2005
blev gennemgået og godkendt.
Kopi vedlagt dette referat.
Pkt. 4: Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Pkt. 5: Der var ikke andre kandidater til hverken formandsposten eller posten som bestyrelsesmedlem, så begge blev genvalgt.
Pkt. 6: Niels Erik Sørensen,
som ikke kunne deltage grundet
sommerhusophold i Ebeltoft,
havde givet tilsagn om at opstille og blev enstemmigt valgt til
kasserer.
Pkt. 7: Der var ingen indkomne
forslag.
Pkt. 8: Formanden ville gerne
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kunne trække på medlemmerne
i forbindelse med arrangementer, hvilket der var bred tilslutning til. Resultatet skulle gerne
blive flere arrangementer og
større kreativitet.
Det blev i den forbindelse foreslået, at man måske skulle erstatte sommerudflugten med ét
eller flere middagsarrangementer, og måske i forbindelse med
én eller anden aktivitet.
Susanne efterlyste indlæg fra
Lokalforening Vestkysten i “ny
stemme”. Der var bred enighed
om, at vi skulle “vise flaget” noget mere, og Susanne påtog sig
at forfatte et indlæg til næste
nummer.
Dirigenten kunne herefter takke for god ro og orden, og erklære generalforsamlingen for
afsluttet.
Bestyrelsen ser herefter således ud:
Formand: Carl-Johann Ryser.
Kasserer: Niels Erik Sørensen.
Bestyrelsesmedlem:
Gudrun
Nørby.
Revisor: Peter Stenumgaard
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det var et yderst vellykket arrangement – håber at rigtig mange
deltog. Et referat kan jeg naturligvis ikke skrive nu, det må vente til en senere lejlighed.
Der er nogen medlemmer, som
deltager i Årsmødet i Vingsted.
Det vil helt sikkert blive en god
og positiv oplevelse.
I skrivende stund kan jeg glæde mig over en lysegrøn skov,
selvom de smukke anemoner er
på retur – Danmark er meget
smuk i denne tid.
Efterårets og vinterens arrangementer vil blive meddelt i
næste nummer af “ny stemme”.
I ønskes alle en dejlig sommer!
Med venlig hilsen
Jacob Bach

Med venlig hilsen
Carl-Johann Ryser
PS! Alle er meget velkomne til at
komme med forslag til fremtidige arrangementer.
Esbjerg, den 12. april 2006.

Klub Trekanten,
Vejle amt
v/ Vera Hansen
Kalvehavegårdsvej 16
DK-7000 Fredericia
Tlf.: 75 92 66 94

Forårsudflugten er et overstået
kapitel når I læser dette. Der er
dog ikke tvivl i mit sind om, at

Lokalforening
Roskilde har fået
ny formand:
Inge Andersen
Råbjerg 4
2690 Karlslunde
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Lokalforeningen
Nordjylland
v/ Steen Møller
Begonievej 16
DK-9750 Østervrå
Tlf.: 98 95 18 88
E-mail:
lyn@nrdc.dk

Onsdag den 5. april mødtes vi
på Taleinstituttet til en hyggelig
aften, hvor vi startede med
smørrebrød kl. 18.00 - der var
rigtig gode muligheder for at få
snakket sammen og veksle erfaringer.
Da klokken blev 19.30, kom
pastor Jens Munk Christensen
fra Hvalpsund for at holde foredrag. Han havde taget sin kone
med, og det var en rigtig god
idé. Jens Munk fortalte flere historier om digteren Johannes V.
Jensen, som kom fra Farsø, en
meget underholdende aften,
hvor vi var 23 personer samlet.
Onsdag den 3. maj var vi på
Taleinstituttet igen, denne gang
til banko-spil, og vi startede som
vanligt kl. 18.00 med smørrebrød og snakken gik livligt. Det
syntes at være en rigtig god idé
at starte med hyggeligt samvær.
Da klokken blev 19.30 startede
vi med banko, og da var vi efterhånden blevet 20 personer, som
havde medbragt mange flotte
præmier, og Lokalforeningen
havde også givet et par flotte
præmier og nogle flasker vin.
Der var et par stykker, der vandt
ekstra mange gevinster denne
gang, men jeg siger ikke hvem.
Jeg vil slutte for denne gang og
ønsker alle medlemmer en rigtig
god sommer.
Venlig hilsen
Steen Møller
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Storstrøm klubben
v/ Jeanette Friis
Præstestræde 19
DK-4873 Væggerløse
Tlf.: 28 96 86 11
Tlf. arb.: 54 13 19 20
E-mail:
superbowling@mail.dk

Som nyvalgt formand, har jeg
fået den ære at skrive om vores
forårstur.
Turen havde Ole Jespersen
planlagt, så min første opgave
var at renskrive og sende invitationer ud til vores medlemmer.
Ole ejer en tussegammel skrivemaskine, den skal skånes, så
den holder et par år endnu!!!
Vi blev enige om at invitere Lokalforeningerne Vestsjælland og
Roskilde Amt. Ialt var der 9 fra
Vestsjælland og vi var 23 fra
Storstrøms Amt.
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Fredag den 21. april kl. 14.00
gik turen til Næstved, hvor vi
mødtes ved Kæhler’s Keramikværksted, og fik en rundvisning
på det gamle værksted. Der blev
fortalt om hvordan kunstnerne
arbejder og hvordan man fik et
kunsthåndværk ud af en klump
ler. Vi så desværre ingen i arbejde, da de var gået hjem på weekend.
Bagefter kunne man købe
kunstværkerne i deres butik. De
var dog ikke helt billige.
Næste stop på turen gik til DR
regionalen. Der startede vi med
kaffe og et fordrag om de udsendelser, DR regionalen laver i
det daglige.
Vi fik en rundvisning, og vi så
hvordan optagelserne blev til.
Det handlede om at få så meget
med som muligt, med så få sek-

under/minutter der var til rådighed. Det var en meget spændende rundvisning.
Dagen sluttede af ved Susåen,
hvor der ligger en kinesisk restaurant, “Susåen”. Her fik vi en
stor og dejlig buffet, til næsten
ingen penge.
Vi havde alle en hyggelig dag.
Hvem er så Lokalforeningen
Storstrøms Amt’s
nye formand?
Ja, det skulle jo have været Britt
Prangsbøll eller Kim Nielsen,
men de fik lige bagt en rævekage og valgte mig. De griner helt
sikkert endnu!
Jeg, Jeanette, er nygift med
Kim Nielsen, og har været medlem af DFLF siden starten af
2003. Vi bor på Sydfalster og ejer 2 bowlingcentre, Superbow-

Fra venstre Grethe Nielsen og Kim Nielsen, begge Storstrøms Klub, Hubert D. Souza, Connie D. Souza og Inge Nielsen, alle tre fra Lokalforening Vestsjælland. Yderst til højre skimtes vor nye formand i
Storstrøm klubben, Jeanette Friis. Fotografen Ole Jespersen har knipset dette billede under besøget
på den kinesiske restaurant..
12
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ling Marielyst og Nykøbing F.
Jeg arbejder på Marielystcentret. Vi har tilsammen 5 børn,
hvoraf de 3 yngste, som er mine, stadig bor hjemme.
I fritiden bowler jeg. Jeg er
holdleder for vores damehold,
og kredsformand i vores kreds.
Og så er jeg jo lige blevet formand igen, nu må vi se hvordan
det går.
Vores nye bestyrelse er blevet
reduceret til 3 medlemmer. Ole
Jespersen er stadig kasserer og
vores sidste medlem er Carina
Schøndorff.
Ole har slidt mange formænd
op gennem tiden. Tak til vores
afgående formand Dorte Lund,
vi er alle kede af, at du ikke ville
forsætte som formand.
God sommer til alle fra
Jeanette Friis
Livet er skønt og
verden er lille!
Søndag den 7. maj var jeg til et
stort petanque-træf i Lekkende
Skov mellem Mern og Præstø.
Vejret var skønt og bøgen var
sprunget ud.
I en af vore kampe mødte min
medspiller og jeg to jævnaldrende søde damer - som iøvrigt
vandt.
Efter kampen sagde en af damerne - Birte - til mig, at hun
havde en søster i Roskilde som
også var strubeløs og vist nok
var med i noget bestyrelse.
Jeg kiggede blot et sekund på
Birte og sagde: Det må være
formanden for Roskildeklubben
- Gerda!
Det var det, og jeg fik sendt et
stort knus via Birte til Gerda, de
skulle mødes St. Bededag.
NB!: Vi har jo minimum én
gang årligt et arrangement sammen med Roskilde og Vestsjælland.
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NB! NB!: Iøvrigt vil jeg meget
gerne anbefale strubeløse at
spille petanque. Det er ikke fysisk krævende, men meget
interessant og med et dejligt socialt samvær.

NYTTIGE NUMRE

Kræftens Bekæmpelse
Go’ sommer ønskes alle fra
Ole i Næstved

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

Kræft-linien

Mødestedet
v/ Bjørn Olsen
Lygtemagerstien 15,
2. t.v.
2300 København K
Tlf.: 32 97 26 86

Mødestedet er kommet godt i
gang i den forlængede vinter.
Der har været godt besøg hver
mandag - vi håber det må fortsætte!
Som sædvanligt er der sommerlukket i sidste halvdel af juni
og hele juli samt den første uge
af august måned, hvilket vil sige, at sidste dag er mandag den
19. juni og den første dag efter
“ferien” er mandag den 7. august 2006.
Mandag den 19. juni slutter vi
med sildebord.
Vores skovtur finder i år sted
torsdag den 24. august - det vides ikke hvorhen - men antagelig bliver det i Københavns-området. Tilmelding skal ske til formanden eller kassereren senest
mandag den 21. august.
Venlig hilsen fra bestyrelsen
Bjørn Olsen
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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 - 13.00
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:
Formand: Bjørn, tlf. 32 97 26 86
Kasserer: Peter, tlf. 39 96 98 91

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

HUSK
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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.
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Hvordan fungerer jeg
med mit handicap i
dagligdagen?
v/ Carl-Johann Ryser

I “ny stemme”, december nr. 4,
2004, foreslog Carl-Johann en
“rubrik”, hvor indlæg fra opererede kunne delagtiggøre læserne i forløbet fra før operationen
og til man har lært at leve med
sit handicap.
F.eks. hvilke tricks han/hun anvender i forbindelse med forskellige situationer, men alle
indvundne erfaringer/oplevelser
havde/har interesse.
Disse oplysninger kan være en
hjælp for nyopererede og sandelig også for “veteranerne”.
Beretninger både fra Danmark
- men også fra hele Norden - vil
“ny stemme” være meget interesseret i at formidle videre.
Dette delvise citat af Carl-Johann’s tidligere “opråb”, kan redaktøren bestemt stadig tilslutte
sig - men siden har ingen haft
lyst til at fremkomme med indlæg til rubrikken i de følgende 8
numre af “ny stemme” - rubrikken står stadig “tom” - derfor vil
jeg, i den forbindelse, ikke undlade at “reklamere” for min dagbog i “ny stemme” nr. 5 - 2004,
samt numrene 1, 2 og 3 i 2005,
incl. “opsamling” af de følgende
to halv års erfaringer/oplevelser!
Dagbogen skulle anspore
andre til at delagtiggøre læserne af “ny stemme” i netop
DERES oplevelser og indhøstede erfaringer.

Derfor fat tastaturet og send
redaktøren mail’s på adressen:
nystemme@dlfl.dk
Vi er garanteret rigtig mange
opererede og behandlere her i
landet og fra det øvrige Norden,

der er interesseret i at høre fra
jer.
På “gensyn” i rubrikken:
INDLÆG FRA NYOPEREREDE
OG BEHANDLERE.
-R-

PS! - PS!
Efter at have læst lokalindlæg fra Vestkysten, Ribe Amt, kan
jeg se at ventiler, (de såkaldte “tale”-ventiler), er et meget aktuelt og særdeles interessant emne at få belyst ordentligt, ikke blot ved at problemet bliver nævnt indbyrdes i lokalforening Sønderjylland, men at det bliver kommunikeret ud/diskuteret i “ny stemme”, også med beskrivelse fra leverandørside om diverse kvaliteter, problemerne o.s.v.
Den lægelige side, kirurgens erfaringer, vil vi også meget
gerne høre. Er det Århus, der her har den største expertice?
Lad os få alt på bordet om dette emne!
-R-

Rehab
Scandinavia 2006
v/ konsulent i Frederiksborg Amt, Henning Kirkegaard

Så har vi atter luftet udstillingen,
denne gang i Bella Centeret i
København i dagene den 25.,
26. og 27. april fra kl. 9.0017.00.
Det var en flot udstilling, med
mange nye ting til handicappe14

de, men besøgstallet var noget
mindre i København end i Fredericia, både ved vores stand
og andres.
Jeg er ikke sikker på, at vi deltager i 2008. Jeg kan oplyse, at
der på den første dag, hvor jeg
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selv var tilstede fra kl. 9-14, ikke
var nogle på besøg hos os, først
senere på eftermiddagen havde
der været én. Det var det samme hos den stand, der stod nabo til os - og det var DSI !! Jeg
er sikker på årsagen til det lave
besøgstal er, at alle fra Fyn og
Jylland venter til Rehab afholdes i Fredericia igen. Der er jo
langt at køre, når man skal over
broen.
Jeg gik selv en tur rundt, og så
på mange af de nye ting der
kommer. Det der fangede mig
meget var service-hundene.
Interessant at se alt det man
kan lære dem, f.eks. åbne skabe og tage ting ud til den de
hjælper - og så lukke skabet
igen - eller samle ting op fra gulvet selvom det var meget glat.
Et Dankort var der ingen problemer med at få op, hunden satte
poden bag kortet og vippede det
op med læben, hvorefter den
tog kortet med tænderne.
Der var også en ny lift til at
hjælpe folk ud af sengen og
over i en kørestol. Der blev vist
en, der løftede en mand på 300
pund!
Kørestole med lukket kabine
kørte rundt derinde, så der var
nok at se på.
Men nogle lange dage når der
ikke kommer nogle og taler med
os.
Til slut vil jeg sige tak til jer, der
igen var villig til at tage en tørn
på standen. Selvom nogle af jer
måtte bruge et par timer i tog
frem og tilbage, så er I der, når
jeg spørger.
Næste gang bliver i Forum den
6., 7. og 8. oktober. Så vil I høre
fra mig igen, og hvis andre har
lyst så sig til, alle er velkommen.
Henning Kirkegaard
Udstillings og stand-ekspert, -R15
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1. Nyhedsbrev fra
2. Internationale Handicap Film
Festival 2006 i Kolding
I dagene 20.-25. november
2006 åbner den 2. Handicapfilmfestival for en buket af filmiske og andre visuelle oplevelser for alle aldre.
Undertitlen på festivalen er: “en del af os”.
Efter en ret så succesfuld festival i 2003, med
8.000 besøgende, synes foreningen
www.
handicapfilmfestival.dk, at der er
grund til at sætte
en ny festival i
søen. Både fordi
der er så mange
gode film at vise,
der er behov for
indsigt i liv med
handicap og fordi mødet mellem
mennesker med
forskellige behov
og opfattelse er
et af samfundets
grundpiller.
Adskillige af de
planlagte film vil
ikke kunne ses i
danske biografer
eller på dansk TV.
Der vil i løbet af ugen blive vist
film af og om handicappede, livet med handicap, hvorledes
ser handicappede kunstnere på
verden og hvordan er drømmene.
Om formiddagene vises film for

børn og unge og der kan arrangeres gruppe- og skoleforestillinger.
Der vil være gæster, oplæg og
foredrag. Bl.a. vil filmhistorikeren og børnefilmanden Ulrich
Breuning gæste festivalen med
sit foredrag om handicap på

film, hvorledes skildres handicap i spillefilmens verden.
Dagligt er der heldagskonferencer med temaer såsom handicappede og kultur i et dansk/
internationalt perspektiv, handicappede og seksualitet, kommunalreformens betydning for
16

de handicappede.
Filmforestillingerne foregår i
Nicolai FILM, hele huset danner
ramme om festivalens visninger
og det åbne videotek. I Videoteket vil alle indsendte film kunne
ses når publikum har lyst dertil
indenfor åbningstiden kl. 10-21.
Der samarbejdes
med andre
relevante
filmfestivaler såsom
London
Disability
Film Festival og Münchens handicapfilmfestival.
Dette sikrer
et udbud af
spændende og interessante
film som vi
ellers ikke
får at se.
Det være
sig
såvel
kort- og dokumentarfilm som spillefilm og
eksperimentalfilm. Der er en rig
undergrund af film af og om
handicappede.
Festivalens film egner sig såvel
for det interesserede publikum
som fagligt interesserede, uddannelsesinstitutioner m.v.
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Der er planlagt en afsluttende
prisuddeling, nemlig til:
- Bedste udenlandske film.
- Bedste danske film.
- Bedste film af handicappet
kunstner/instruktør.
Priserne uddeles af en jury som
endnu ikke er valgt.
Festivalen arrangeres af foreningen handicapfilmfestival.dk
med bl.a. Stig Langvad fra De
Samvirkende Invalideorganisationer, som formand.
En festival kan ikke arbejde
uden økonomisk støtte og festivalen nyder i år økonomisk bevågenhed fra bl.a. Kolding Kommune, Kulturministeriet, Den
Faberske Fond, Vejle Amt, Det
Danske Filminstitut, Filmkopi
Fonden, Bikuben og Falcks
Redningskorps.
Festivalen har et budget på ca.
en halv million kroner
Såfremt man er interesseret
kan erfaringsopsamlingen fra
festivalen i 2003 rekvireres så
længe oplag haves. Desuden
kan programmet for 2003 downloades fra vores hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse
til sekretariat på tlf. 75 50 13 40.
Yderligere oplysninger få ved
henvendelse til Festivalens sekretariat, Nadja Rasmussen på
tlf. 75 50 13 40 eller mail: sekretariat@handicapfilmfestival.dk
Yderligere oplysninger, herunder filmtilmeldingsskema fås
også på www.handicapfilmfestival.dk
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Hej Norge - Hej Island
Hej Sverige - Hej Finland

Vi savner at høre nyt fra Jer. I må have samlet MEGET
stof, som redaktøren MEGET gerne vil bringe her i
bladet, til glæde for medlemmerne/læserne.
Jeg glæder mig på DLFL’s vegne til, at “ny stemme”
modtager spændende, morsomme og interessante indlæg til “ny stemme”.
I må også MEGET gerne sende flotte billeder fra
Jeres dejlige lande, som jeg kan anvende til forsider
på “ny stemme”. Tak til Kjell Gillingsrud.
Originalfotos returneres - men I kan også blot maile
billederne i PDF filer til:
nystemme@dlfl.dk eller annoncer@hanbo-bladet.dk
Venlig hilsen
Hans S. Sørensen

Med venlig hilsen
Hans V. Bang
Festivaldirektør
2. Int. Handicapfilmfestival 2006
Skolegade 2, 2.sal, 6000 Kolding - e-mail: mail@handicapfilmfestival.dk
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NORSK LANDSFORENING FOR LARYNGEKTOMERTE

(NLFL)

c/o Den Norske Kreftforening, Postboks 4 Sentrum, N-0101 Oslo Tlf.: 22 59 31 25, E-post: nlfl@kreft.no

LIKEMANNSUTVALG
Jorid Løvbakk
Liljeveien 13 A
1450 Nesoddtagen
Tlf. p. 66 91 43 40
Mobil: 928 26 502
Bodil Riise
Klauvarinden 46
5107 Salhus
Mary-Anne Amundsen
Industrigata 54 B
N-2380 Brumunddal
Tlf./fax: 47 62 34 06 11
Mobil: 47 951 43 108
E-post: ma-am@online.no
Grete Olsen
Raschsvei 21
1178 Oslo
Tlf. p. 22 28 99 26

Leder: Kjell Gillingsrud
Glimmerveien 15
N-1784 Halden
Tlf. p.: 69 17 77 97
Mob. p. 93 48 46 70
E-post: k-gilli@online.no

Terje Kaasa
Deichmansgate 55
N-3925 Porsgrunn
Tlf. p. 35 56 74 45
Tlf. a. 35 57 71 81
E-post: terje.kaasa@c2i.net

Nestleder: Pål Wensberg
Thorneløkkveien 7
N- 1531 Moss
Tlf. p.: 69 25 59 91
Mob. p. 924 00 082
E-post: pal@wensberg.no

Ole Kåre Kvernsmyr
Breidablikkveien 35
4018 Stavanger
Tlf.: 51 58 13 58
Mobil: 93 42 58 36
E-post: ole-kver@online.no

Styremedlemmer:
Åse K. Vestgården
3840 Seljord
Tlf. p. 35 05 05 28
Tlf. a. 35 06 82 62
Mob. p. 9007 20 038
Mobil a. 995 16 347
E-post:aase@vestgaarden.com

Varamedlemmer:
Trygve Ellingsen
Kviltorpvegen 6
6419 Molde
Tlf.: 71 21 17 74.
E-post:
trygve.ellingsen@himolde.no
Olav Sverre Johannessen
8487 Bøgård
Tlf..: 76 14 81 62

NORSKE LOKALFORENINGER

Den Norske
Kreftforening
Tullinsgt. 2, 0166 Oslo
Postboks 4 Sentrum,
N-0101 Oslo
Tlf.: 22 59 30 00
Fax: 22 60 69 80
DNK opplyser gjerne
om adresser og
telefonnummere,
samt åpningstider
på sine omsorgssentere

Østfold:
Bjørn Solberg
Hyllivn. 31, 1820 Spydeberg
Tlf. privat: 69 83 84 69
Tlf. arbeid: 69 25 06 25
Mobil: 917 92 804
Oslo og Akershus:
Torbjørn Bull-Njå
Solvangen 58, 2013 Skjetten
Tlf.: 63 84 03 73
Mobil: 418 53 363
E-post: t-bull-n@online.no
Mjøsregionen:
Kontaktperson
Mary-Anne Amundsen
Industrigata 54 B
N-2380 Brumunddal.
Tlf. & fax: 47 62 34 06 11
Mobil: 47 951 43 108
E-post: ma-am@online.no
Sør- og Østregionen:
Terje Kaasa
Deichmannsgt. 55
N-3925 Porsgrunn
Tlf. p: 35 56 74 45
E-post: terje.kaasa@c2i.net
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Rogaland:
Kjell Bjørnsen
Kaivn. 29 leil. 110
N-4310 Hommersåk
Tlf.: 51 67 13 86
Tlf. hytta: 52 79 56 79
Mobil: 992 45 033
Hordaland, Sogn og Fjordane:
Brynjar Bredesen
Storhammeren 51
N-5145 Fyllingsdalen
Tlf.: 55 16 44 89
E-post: br.brede@online.no
Trøndelag:
N. L. F. L. avd. Trøndelag
v/ Ann Karin Merket
N-7288 Soknedal
Tlf.: 72 43 33 40
Mobil: 915 83 993
E-post:
ann.karin.merket@gauldalen.no
Nord-Norge:
Paul Olsen
Ongstad, N-8490 Melbu
Tlf. p: 76 15 73 49
Mobil: 90 92 22 73
E-post: karma@trollfjor.no
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LIKEMANNSTJENESTEN:
Opdateret pr. 1. juni 2006
Aust- og Vestagder:
Sverre Henriksen
Orreveien 2, N-4846 Arendal
Tlf.: 37 02 26 06
Marit Vimme
Ubergsmoen, N-4985 Vegårdshei
Tlf.: 37 16 82 31
Hordaland, Sogn og Fjordane:
Albert Jensen
Nordre Toppe 56, N-5136 Mjølkeråen
Tlf.: 55 18 86 97. Mobil: 92 24 25 17
Ove og Wencke Ingebrigtsen
Loddefjordsveien 18, N-5171 Loddefjord
Tlf.: 55 93 40 70

Vestfold:
Roger Guse
Brunlav. 28 B, N-3290 Stavern
Tlf.: 33 18 93 58
Hedmark og Oppland:
Anne-Lise Grønbrekk, 2890 Etnedal
Tlf.: 61 12 19 41
Mary-Anne Amundsen
Industrigata 48 C, N-2380 Brumundal
Tlf. og fax: 47 62 34 06 11
Mobil: 47 951 43 108
E-post: ma-am@online.no
Marit Stuik og Villy Skaug
Grøndalsbakken 140 C, 2407 Elverum
Tlf.: mobil 906 38 946

Brynjar Bredesen, Storhammeren 51,
N-5145 Fyllingsdalen
Tlf. og fax: 55 16 44 89

Møre og Romsdal:
Bjørn W. og Astrid Ruland
Håhjem, 6260 Skodje
Tlf.: 70 27 57 52

Jan Gunnar Pedersen
Nordre Toppe 3, leil. 301,
N-5136 Mjølkeråen. Tlf.: 55 24 81 06

Trygve og Kari Bergan Skar Ellingsen
Kviltorpvegen 6, 6419 Molde
Tlf.: 71 21 17 74

Svein-Tore Danielsen
Hj. Brantingsv. 127,
N-5143 Fyllingsdalen. Tlf.: 55 16 22 44

Nord-Norge:
Samuel Hætta, Postboks 77, 9525 Masi
Tlf.: 78 48 75 11

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

Idar Isaksen
Øverveien 52, 9146 Olderdalen
Tlf.: 77 71 82 36

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

Reidar Lund, 9068 Nord-Lenanger
Tlf.: 77 71 32 59

Rolf Arefjord og Henny Gro Knutsen
Ulvedalen 3, 5134 Flaktveit
Tlf.: 55 19 14 44
Asbjørn Kongshavn
Hillerveien 82, 5174 Mathopen
Tlf.: 55 26 48 31. Mobil: 991 64 173
Østfold:
Viggo Eriksen og Maria Malmberg
Opsundveien 54 B, N-1726 Sarpsborg
Tlf.: 69 15 24 30
Bjørn og Lilian Solberg
Rollsvei 19, N-1820 Spydeberg
Tlf.: 69 83 84 69
Pål Wensberg
Thorneløkkev. 7, N-1531 Moss
Tlf.: 69 25 59 91
Kjell og Turid Gillingsrud
Glimmerv. 15, N-1784 Haldan
Tlf.: 69 17 77 97

Jan Inge Kristoffersen og Grete Vollan
Grasmyr, 9303 Silsand
Tlf.: 77 84 97 72
Paul Olsen, Ongstad, N-8445 Melbu
Tlf.: 76 15 73 49
E-mail: karma@trollfjord.no
Laila Heggelund, N-8458 Stokmarknes
Tlf.: 76 15 54 58
Olav Sverre Johannessen,
N-8487 Bøgård. Tlf.: 76 14 81 62
Telemark:
Terje og Sissel Kaasa
Deichmannsgaten 55
N-3925 Porsgrunn
Tlf.: 35 56 74 45
Kai og Åse Vestgård
3840 Seljord. Tlf.: 35 05 05 28
Nord- og Sør Trøndelag:
Tor-Odd Damås,
Skolev. 2 B, N-7600 Levanger
Tlf.: 74 09 61 93
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Tor og Jorid Wold
Oskar 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
May Skaali
Ingeborg Aasveg 2, N-7036 Trondheim
Tlf.: 73 76 38 35
Lage og Marie Skog, 7350 Buvika
Tlf.: 72 86 54 48
Karen og Tore Haugum
Nyheimsveien 62, 7058 Jakobsli
Tlf.: 73 90 08 01. Mobil: 975 34 748
Oslo/Akershus:
Liv Wilskog
Fuglåsen 8 A, N-1488 Hakadal
Tlf.: 67 07 52 86
Grete Olsen
Raschvei 21, N-1178 Oslo
Tlf.: 22 28 99 26
Erna Enge
Kranveien 17, leil. 583, N-0684 Oslo
Tlf.: 22 26 98 51
Tor og Anne-Karin Sennerud
Micheletsvn 38 G, 1053 Oslo
Tlf.: 21 90 32 90
Rogaland:
Terje Ulriksen
Haraldstunet 47, N-5515 Haugesund
Tlf.: 52 73 63 22
Alfrid Strømberg
Ospebergleitet 22, N-4045 Hafrsfjord
Tlf.: 5155 36 03
Kjell Bjørnsen
Kaiveien 29, leil. 110, 4310 Hommersåk
Tlf.: 51 67 13 86
Asle Eliassen, Loshavn, 4550 Farsund
Tlf.: 38 39 12 58
Ole Kåre og Anne Lise Kvernsmyr
Breidablikkv. 35, 4017 Stavanger
Tlf.: 51 58 13 58
Kristian Dahle
Gjerdeveien 12, 4317 Sannes
Tlf.: 51 62 36 42
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Tæt trafik på
fjorden til og fra
Molde på Norge’s
vestkyst.

NLFS’s leder
Kjell
Gillingsrud,
Norge

Varamedlem
Trygve
Ellingsen og
sekretær
Tina Schøien
20
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Koncentrat af indlæg v/ Finn Graa
Jakobsen, DSI Rebild Afdeling på det
regionale kursus for de nyoprettede
kommunale handicapråd, der blev
afholdt på Gug Plejehjem, Aalborg SØ
den 30. marts 2006
Velkommen til en ny verden,
hvor vi får indflydelse, hvis vi selv vil tage den.
Vi har fået en opgave og vi skal og kan løse den i fællesskab!

Engang var handicappede nogle man skulle sørge for fik føden
- og så skulle de ellers helst være usynlige!!!
Verden har udviklet sig, vi har
kæmpet vore kampe og vinder,
dag for dag, flere og flere sejre.
Én af sejrene er de nye HANDICAPRÅD, der er trådt i funktion
allerede den 1. april 2006.
For at sikre en glidende overgang, og for at ruste kommunerne til opgaven, har partierne
bag reformen, (der først træder
endeligt i kraft den 1. januar
2007), vedtaget, at der skal indføres HANDICAPRÅD allerede
nu.
Hvordan mon de bliver modtaget? Det er jo et noget broget
billede der tegner sig.

DSI’s forventninger til
handicaprådene samt deres
formål og opgaver er
at:
- der etableres et styrket og
konstruktivt
nærdemokrati
mellem handicappede, politikere og embedsmænd/kvinder,
- fokus øges på handicaporganisationernes ønsker og behov gennem øget borger/brugerinddragelse,
- rådene vil bidrage til en helhedsorienteret og fremadrettet
indsats på handicapområdet,
f.eks. gennem udarbejdelse af
en handicappolitik samt en
handlingsplan, hvor FN’s standardregler om Lige Muligheder for Handicappede - bliver
inddraget,
21

- bidrage aktivt til at skabe en
sammenhæng i kommunernes
indsats på handicapområdet
gennem løbende rådgivning
og dialog,
- lokalisere praktiske og/eller
lovmæssige problemer, som
evt. kræver administrative eller
politiske initiativer,
- handicaprådet også i praksis
bliver et centralt omdrejningspunkt for dialogen mellem
DSI-afdelingen og kommunalbestyrelsen, med det formål at
rådgive kommunalbestyrelsen
i handicappolitiske spørgsmål
og formidle synspunkter mellem borgere med handicap og
kommunalbestyrelsen,
- tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og
komme med forslag til såvel
politiske som administrative
initiativer,
- handicaprådets hovedopgave
i praksis bliver høring i alle initiativer, (alle initiativer skal
først forelægges handicaprådet FØR videre behandling i
kommunalbestyrelsen, -R-),
som har betydning for mennesker med handicap.
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I startfasen af handicaprådene
må de organisatoriske rammer
fastlægges som f.eks. udarbejdelse af forretningsordenen,
herunder forhold omkring høringsprincipper m.m., samt forhold omkring rådets arbejde
med handicappolitik og handlingsplan som beskrevet i FN’s
standardregler om Lige Muligheder for Handicappede.
Borgere med handicap har
interesser bredt på alle politikog forvaltnings-områder i kommunen og skal have mulighed
for at være aktive medborgere
og have adgang til indflydelse
f.eks.:
- i fritids- og kulturlivet,
- på arbejdsmarkedet,
- i folkeoplysningen,
- på skoler og uddannelsessteder,
- i daginstitutioner
samt i
- bo- og aktivitetstilbud.
DSI håber og forventer, at både
handicaporganisationerne
og kommunernes repræsentanter enten er, eller snarest bliver,
afklaret omkring deres forskellige roller og opgaver i handicaprådene.
DSI repræsentantens rolle:
- at repræsentere de fælles interesser for de 32 medlemsorganisationer indenfor handicapområdet,
- og derigennem være opmærksom på bredden af disse:
- de varigt medicinsk behandlede,
- de bevægehandicappede,
- de der har et kommunikationshandicap
samt
- de psykisk handicappede/udviklingshæmmede,
- herunder forskellige grupper
som forældre, børn og unge,
erhvervsaktive,
studerende
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pensionister, samt personer
med anden etnisk baggrund,
mænd, kvinder m.m.
DSI repræsentantens opgave:
- at være opmærksom på, at
handicaprådet er et dialogforum, hvor repræsentanten har
en rådgivende funktion som
udgør et grundlag for de politiske beslutninger,
- derfor er det vigtigt at fastholde rollen som høringspart, og
ikke at være en repræsentant,
som blot tager til efterretning,
- og husk at repræsentanten
træffer ikke politiske beslutninger og går ikke ind i enkeltsager!!!

- handicaprådet afgiver én gang
årligt en beretning om rådets
arbejde og forslag til kommunalbestyrelsen,
- handicaprådet kan indkalde
særligt sagkyndige til at belyse særlige problemstillinger
for rådet, (efter -R’s- mening et
meget centralt anliggende!)
DSI Rebild har besluttet, at der
indtil videre afholdes formøder,
mellem medlemmerne af handicaprådet og forretningsudvalget, inden de ordinære møder i
handicaprådet, da det er vigtigt
at være meget forberedte mange slag vindes ved at være
ordentligt klædt på!!!

Repræsentanten skal bidrage
med sin viden, tid, energi samt
praktiske og politiske erfaring.
Til slut et rimeligt krav/ønske,
anført i et debatindlæg i KL’s nyhedsmagasin allerede i januar
2006 af formanden for DET
CENTRALE HANDICAPRÅD,
(hvor man i øvrigt kan få råd og
bistand hvis behov! -R-),
Ester Larsen:
“Handicapområdet bør organisatorisk placeres centralt i kommunen og helst i borgmesterkontoret”.
Finn Graa Jakobsen anfører, at
DSI Rebild, efter anmodning fra
forvaltningen i Rebild Kommune, har udarbejdet et forslag til
forretningsordenen for handicaprådet.
Det fremgår af dette udkast til
forretningsordenen at:
- handicaprådet udarbejder en
arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområder, dels for det kommende års arbejde, dels for hele
rådets funktionsperiode,
22

F.G. Jakobsen sluttede
sit indlæg i Gug
således:
Lad os nu se kommunen famler lidt
i mørke VI HAR LYGTEN!
Kan ske, dette gælder
for de fleste/alle de nye
storkommuner!
-R-
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Kursus i vandaktiviteter
v/ Bent Lassen
Da der hen over foråret er modtaget en del forespørgsler, tilbyder DLFL igen kursus i vandaktiviteter for strubeløse og kanylebærere.
Der er reserveret plads på
Vingstedcentret fra 1. september kl. 14.00 - 2. september kl.
13.00.
Det er nødvendigt at mindst 4
opererede melder sig for at
kurset gennemføres.
Kursusopholdet er gratis for
opererede medlemmer af DLFL,

- men der må påregnes en udgift på 500 kr. til det nødvendige
udstyr. Omkostningen til svømmeudstyr kan søges dækket af
den enkelte deltagers hjemkommune.
Eventuelle ledsagere betaler
de aktuelle opholdsomkostninger, der i 2006 udgør 900
kr. pr. døgn med fuld forplejning.
Interesserede opfordres hermed til at melde sig, - også de
der tidligere har tilkendegivet at
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de er interesserede - senest
den 10. juli 2006 - til nedenstående.
Viser der sig tilstrækkelig interesse, gennemføres kurset som
anført ovenfor.
Tilmeldinger sendes til:
Bent Lassen,
Klingeskov 30,
5450 Otterup
E-mail:
bent.lassen@besked.com
Tlf.: 6482 2911
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Reserveret postvæsenet

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.

LANDSFORENINGENS FRITIDSHUSE

PRISER gældende fra sæsonstart 2006

LYKKEBO
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.
På tilbagemeldingsskemaet noteres elmålerens visning
ved ankomst og afrejse. Elforbruget afregnes for øjeblikket
med 1,80 DKK pr. kWh.

NB!

NB!
NB!

LYKKEBO
Sommerperioden:
Vinterperioden:
Juleugen:
Påskeugen:
Enkelte døgn

1.200
500
700
800
200

kr. pr. uge
kr. pr. uge
kr.
kr.
kr.

+
+
+
+

elforbrug
elforbrug
elforbrug
elforbrug

HØYRUPHUS
Sommerperioden:
Vinterperioden:
Juleugen:
Påskeugen:
Enkelte døgn

1.500
800
900
1.000
250

kr. pr. uge
kr. pr. uge
kr.
kr.
kr.

+
+
+
+

elforbrug
elforbrug
elforbrug
elforbrug

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

Ved ADRESSEÆNDRING, samt afmelding eller tilmelding for
modtagelse af “ny stemme”:
Henvendelse til: Konsulent Steen Møller · Begonievej 16 · 9750 Øster Vrå
Tlf.: 98 95 18 88 · Mail: lyn@nrdc.dk
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