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Morten Dresling 
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Tlf. 51 32  61 14 
dresling@webspeed.dk 
 

 
 

Sekretær: 
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Bestyrelsesmedlem: 
Birgit Eilertsen 
eilertsen@mail.dk 
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Peter With 
Åbrinken 101 
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pakwith@gmail.com 
 
 
Suppleant: 
Majbrit Pedersen 
Ulrikkenborg Alle 25, st.th. 
2800 Kgs. Lyngby 
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Støtteforeningen for  
udviklingshandicappede i Lyngby-Taarbæk Kommune 

Vores blad laves til, af og for alle medlemmer. 
Vi må hjælpe hinanden! Skriv!!!!!! 

 
Send dit indlæg til: linda@sampro.dk 

 
Deadline til December nummeret er den 1.december 2020. 

 

 

 

Indlæg i bladet dækker ikke  
nødvendigvis bestyrelsens/

redaktionens holdning! 
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Leder – Hvad kommer der til at ske med Stadscafeen? 
 
 
Tilbage i marts måned indledte politikerne i Social-  Sundheds-
Udvalget (SSU) en drøftelse om fremtiden for Stadscafeen på 
Stadsbiblioteket. På nuværende tidspunkt er det Støttecenter 
Magneten, der står for driften af cafeen, hvor det daglige arbej-
de varetages af tre socialpædagoger og 11 af vores unge bor-
gere med handicap.  I 2019 modtog Stadscafeen kommunens 
eftertragtede handicappris. 
Baggrunden for drøftelsen var dels et merforbrug i 2019 på 
Magnetens økonomiske ramme, hvor Stadscafeen organisato-
risk hører under, og dels et ønske fra politikerne om at synliggø-
re cafeen ved en mere fremtrædende placering på bibliotekets 
område samt tilpasse cafeens åbningstid til bibliotekets.  
Det lyder umiddelbart meget godt med den større synlighed og 
udvidede åbningstid, men kommunen lægger op til, at en eks-
tern partner skal stå for driften af cafeen. Det er forventeligt og 
forhåbentligt en virksomhed med en social profil eller en social-
økonomisk virksomhed, der allerede i dag har erfaring med drif-
ten af en cafe, der ligner Stadscafeen. Der ventes et udbud i lø-
bet af efteråret 2020 og opstart af den ”nye” Stadscafe til april 
2021. 
Vi er dog bekymrede om der er plads til det nuværende perso-

nale, dvs. vores unge med handicap, i den kommende opsæt-

ning af Stadscafeen, og om der fortsat kommer til at være pæ-

dagogisk uddannet personale ansat. Der kan helt sikkert ventes 

større krav til effektivitet samtidig med, at varesortimentet også 

ventes at blive udbygget. Vi, der er pårørende til unge med han-

dicap, er klar over hvor sårbare de er i en ny, uventet og mere 

stressende situation. Selv om den kommende forpagter har er-

faringer med personer med forskellige typer af handicap, er det 

langt fra sikkert, at der i fremtiden er plads til vores gruppe af 

sårbare unge handicappede i Stadscafeen.  
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Sagen er blevet udsat fra behandling i Kommunalbestyrelsen 
(KMB), da de ønsker at få oplyst, hvilke personalegrupper, der 
vil kunne håndtere den type job som den nye Stadscafe ventes 
at kunne tilbyde. Med en ny ekstern partner lægges der tilsyne-
ladende ikke op til, at der er plads til den nuværende personale-
gruppe. Derimod ventes, at der bliver plads til andre grupper 
med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, job med løntil-
skud for førtidspensionister samt evt. STU-uddannelse. 
Vi anser det for problematisk, at der ikke er andre tilbud i kom-
munen til de unge, der i dag varetager driften af Stadscafeen. 
Når en ekstern partner overtager cafeen, er det også menin-
gen, at cafeen skal kunne løbe rundt økonomisk, og så er der 
ikke plads til den nuværende personalegruppe! Hvilke jobfunkti-
oner kan kommunen så tilbyde den gruppe af unge? Lige nu 
arbejdes der på at finde job til disse unge, måske i andre kom-
muner, måske i LTK. Det er endnu uvist.  
Som Stadscafeen fungerer i dag, danner den rammen om en 
tryg og beskyttet arbejdsplads for vores handicappede unge, 
men på et offentligt sted, hvor de hver dag mødes af glade og 
tilfredse kunder, der er med til at give vores unge selvværd, en 
følelse af at ”høre til” og være betydningsfuld i samfundet. Vo-
res største bekymring er, at de svageste af vores unge med 
handicap får tilbudt arbejde på lukkede dagcentre, hvor de ikke 
vil få mulighed for at opleve samme følelse af ”at høre til” i sam-
fundet.  
Egentlig burde et velfærdssamfund tage sig af de svage med-
borgere og sørge for, at de har en tilværelse, der står mål med 
deres evner, det burde også gælde i LTK. Det er tvivlsomt, når 
kommunen sætter driften af cafeen med profit højere end de 
svageste borgeres ve og vel, og det mener vi ikke, at kommu-
nen kan være bekendt. 
 
 
Morten Dresling og Majbrit  Pedersen. 
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Nyt fra bestyrelsen. 
 
Vi afholdt vores første bestyrelsesmøde den 11.juni 2020 efter 
generalforsamlingen den 4.februar.  Der var jo lige kommet en 
covid 19 på tværs.  
På det senest afholdte møde den 25.august, havde vi flere 
punkter på dagsordenen bl.a. vores 25 års jubilæumsfest. Vi 
har, som tidligere meldt ud, valgt at udsætte festen til 2021,. 
Vi melder datoen ud ,så snart vi har den på plads, det handler 
jo både om lokaleleje og musikken. Alt skal gå op i en højere 
enhed.  
Vi drøftede også den nye udligningsordning, hvor der kan blive 
en negativ konsekvens for vores målgruppe, da det er opholds-
kommunen, der får det største beløb i udligningen, hvorimod 
betalingskommunen får en minimalt beløb pr. borger. Dette 
kan jo i værste fald give kommunerne tanke om at beholde eg-
ne borgere, i stedet for at flytte dem ud af kommunen. Til et 
evt. egnet bosted. 
Vi har naturligvis også talt om ændringerne på Stadscafeen. 
Læs om dette i dette nummers Leder på side 4.  
Der har ikke været møde med ledelsen i Magneten, så herfra 
intet nyt. 
Vores næste bestyrelsesmøde finder sted den 20.oktober 
2020.  
 
Linda Niebuhr 
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Nyt fra Handicaprådet 
  
Siden det seneste blad har der ikke været afholdt ordinære møder i 
Handicaprådet. Der har været afholdt et ekstraordinært møde den 8. 
September om kommunens budget for næste år. Det kommende 
ordinære møde ventes afholdt den 7. Oktober. 
 
Handicaprådet konstaterer med tilfredshed, at der er lagt op til en 
længe ventet udvidelse af budgettet på handicapområdet for 2021 
samlet set. Med hjemmet som udgangspunkt er der lagt op til en 
mindre udvidelse af budgettet for kommunens botilbud for handicap-
pede. Der er her særlig opmærksomhed på oprettelsen af Rævehøj-
parken tilbuddet og fortsættelse af aftendækningen på Magnetens 
område. Der bliver tilført 15,7 mio. som et generelt løft af handicap-
området i det fremlagte budgetforslag. 
Der blev også drøftet forslaget til ændringen på Stadscafeen på bib-
lioteket fra næste forår, hvor en udvidelse af cafeens åbningstid, en 
mere central placering af cafeen i biblioteksområdet og en udlicite-
ring af driften til en ekstern forpagter, forventes at medføre ændrin-
ger for det nuværende personale under Magneten. 
I den forbindelse vil Støtteforeningen skrive til medlemmerne af So-
cial- og Sundhedsudvalget og bede dem tænke sig godt om inden 
de tager den endelige beslutning om Stadscafeens fremtid. Handi-
caprådet har i sommerperioden afgivet høringssvar, hvor det frem-
hæves, at det er vigtigt, at de nuværende medarbejdere i Stadsca-
feen, der måtte ønske at fortsætte efter ændringen, vil få mulighed 
for dette. Samtidig anerkender Handicaprådet, at der kan blive mu-
lighed for at tilknytte andre grupper under forskellige støtteordninger 
til Stadscafeen, såfremt ændringen betyder en meget udvidet åb-
ningstid, hvilket der i kommunens oplæg er lagt op til. 
Handicaprådet har ligeledes i et høringssvar i sommerferien anbefa-
let, at Handicapprisen fra i år uddeles af Kommunalbestyrelsen og 
ikke af Handicaprådet. Det ventes at give mere synlighed i forhold til 
prisen og dens modtagere. Desuden arbejdes der på, at der samti-
dig gives en kontant erkendelse i lighed med vilkårene for andre af 
kommunens priser. 
 
På et af de kommende møder i Handicaprådet er det besluttet igen 
at få en status på særligt tilrettelagt uddannelse (STU). 
 
Morten Dresling 
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I en Corona tid 
 
 
 
Efter Danmark blev lukket ned den 12. marts i år pga. af CO-
VID19, har de fleste af os haft en anderledes hverdag. 
 
Fredag den 13. marts havde vi en aftale med vores datter Chri-
stina om, at hun skulle hjem i weekenden. På det tidspunkt fik vi 
at vide, at hvis hun kom hjem til os, ville det ikke være muligt for 
hende at komme tilbage på Skovgården i Herlev, hvor hun bor. 
Vi besluttede, at hun skulle hjem, og valgte, at indtil der forelå 
andre oplysninger, skulle hun bo hjemme hos os. Samtidig fik vi 
besked om, at hendes dagtilbud også lukkede ned. 
 
Nu skulle vi have en hverdag til at køre, som vi alle kunne hånd-
tere, for selvom vi er pensionister, har vi jo også vores hverdag 
med forskellige aktiviteter. Det blev hurtigt nemt, flere ting blev 
lukket, der var ikke mulighed for at se venner og familie, så det 
meste foregik jo indenfor hjemmets fire vægge. 
 
Der blev lagt puslespil, mange puslespil, spillet lidt UNO, Christi-
na skrev mange ”breve”.  Papir og kuverter bliver påført et navn 
på en person, som hun syntes skal have en hilsen. Der blev la-
vet perleplader og set Anne Pihl og Matador. Når Christina sid-
der med sine aktiviteter, vil hun også gerne sidde alene og kan 
sagtens underholde sig. For hjemme er jo kun mor og far, og det 
betyder, at hun ikke skal forholde sig til øvrige beboere, persona-
le og andre ting, der sker rundt om hende på bostedet. Tiden bli-
ver meget rolig. Christina ringede næsten dagligt til sit botilbud 
for at høre, hvem der var på arbejde, og om det gik godt. 
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Vi blev også ringet op fra dagtilbuddet Birkegården for at høre, 
hvordan Christina havde det og håndterede situationen.  
 
Sidst i maj, da Corona situationen var bedret, og der blev åbnet 
mere op i samfundet, tog Christina hjem til Skovgården efter 2½ 
måned, som var gået godt udover alt forventning. 
 
Under hele Corona forløbet i denne periode, blev vi løbende ori-
enteret fra lederen på bostedet om, hvordan det gik og hvilke til-
tag, der blev taget for at mindske risikoen for smitte.  Skovgården 
og bostedet Højsletten i Herlev, som er sammenlignelige tilbud, 
udsendte via den overordnede funktionsleder fælles information 
om tiltag for beboerne. Bl.a. lavede man en aftale med værkste-
det Hørkær (som også var lukket) om, at personalet herfra kunne 
cykle med beboerne og være til stede på bostederne og lave for-
skellige aktiviteter. En fornøjelse for de mange beboere, som jo 
fortsat var i deres hjem på bostederne.  
 
Status på denne periode:  
En god periode for Christina og os 
Løbende relevant information fra bosted og arbejdssted 
 
Elsebeth Thomsen 
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#enmillionstemmer – Bak op om pårørende til handi-
cap og psykisk sårbarhed 
 
 
På vort bestyrelsesmøde hørte jeg om denne sammenslutning, 
hvor man kan tilmelde sig ( på FB ) og støtte borgerforslaget 
”Handicapområdet skal væk fra kommunerne”. Brug følgende 
link; 
https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?id=FT-05276 
Når der er indsamlet 50.000 stemmer, skal forslaget tages op i 
Folketinget. 
 
Det seneste opslag på Facebook: 
 
”Vidste du, at når et barn med handicap fylder 18 år, skal det 
bevise overfor kommunen, at barnet nu er en voksen med 
handicap, og at handicappet ikke på mirakuløs vis er for-
svundet” 
 
 
Elsebeth Thomsen 

 
 

 

https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?id=FT-05276
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Hvor skørt kan politikerne i LTK bruge borgernes penge? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Her males der røde og blå prikker på cykelstierne, så de studerende 
kan finde vej til skole på cykel!  

 
 

 
Jeg er dybt forundret over LTK`s kommunalbestyrelse… 
 
Læs lige dette: 
https://sn.dk/Det-Groenne-Omraade/Debat-Er-kommunalbestyrelsen-
blevet-gak-gak/artikel/1354686 
 
Utroligt at man bruger penge på et -efter min mening- så latterligt tiltag. 
Jeg ville være flov, hvis jeg læste på DTU og blev betragtet som så 
svagt begavet, at jeg ikke kunne finde vej fra Lyngby Centrum til DTU i 
Lundtofte - om ganske få år kører letbanen ( som ikke ret mange øn-
sker ) og p.t. er der bus direkte fra Lyngby Station til DTU. 
Gad vide, hvordan kineserne finder vej fra Beijing til Lyngby???? 
 
Dybt rystet - pengene kunne jo være brugt på noget ledsagelse til ferie 
for vores målgruppe eller til alle de gamle på plejehjemmene, som må 
være glade for en ”udflugt” til Netto. 
 
Jane Mona Pedersen  
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Kommunens håndtering af Corona-virus på bostederne Ca-
roline Amalie og Åbrinken 
 
Siden Danmark blev lukket ned den 11. marts på grund af udbredelsen 
af Corona-virus, har der været sat foranstaltninger i værk på de oven-
nævnte bosteder i henhold til de gældende regler. Bostederne hører 
organisatorisk under støttecenter Magneten. Hvordan oplever vi det 
som forældre, at der har været restriktioner på bostederne de seneste 
6 måneder? 
 
I vores tilfælde har vi taget vores unge hjem fra bostedet, da det, efter 
vores opfattelse, var bedst for de unge at være i trygge og sikre omgi-
velser i en meget usikker tid. Vi har alligevel modtaget den samme in-
formation om, hvilke tilbud støttecenter Magneten kunne give under-
vejs i forløbet. Desuden havde de unge, der besluttede at bo hos for-
ældrene i perioden, en ugentlig telefonisk kontakt med deres vejleder, 
så de fik en mulighed for at tale fortroligt med en af pædagogerne. 
 
Fra starten var der begrænset mulighed for hjemmevejledning på 
grund af smittefaren, men det kunne lade sig gøre 2 dage om ugen i et 
begrænset tidsrum i resten af marts måned. Der var desuden givet et 
telefonnummer, hvis der var ting, der kunne klares over telefonen. Der 
er næppe mange af beboerne der kan eller vil bruge den telefoniske 
mulighed af egen vilje. 
 
Der blev anvendt en ansat på Magneten som koordinator for de berør-
te bosteder allerede fra marts og vi har løbende modtaget information 
fra hende om udviklingen. 
 
I løbet af marts informerer Magneten om hvilke forholdsregler der ta-
ges, og hvad de pårørende kan og bør gøre i forhold til besøg på bo-
stederne. Desuden oplyses den 25. marts, at ønsket om ansættelse af 
nyt personale på Åbrinken, ikke er muligt under Corona epidemien, 
hvilket vanskeliggør en sædvanlig hjemmevejledning på Åbrinken. 
 
Den 9. April kommer der en udmelding fra Center for Social Indsats 
(CSI) om indsatser og initiativer i forbindelse med virussen. Her er bo-
stederne også specifikt nævnt og de indsatser, der hidtil er gjort og 
hvad der kan forventes fremadrettet.  
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Efter påsken udvides åbningstiden for hjemmevejledning til at omfatte 
alle hverdage mellem 9 og 16 og fra starten af maj, er der også perso-
nale i weekenden. Der er stadig forbud mod at anvende fællesarealer, 
og afstand og håndvask/afspritning er stadig meget vigtigt. Der gives 
besøgsadgang for 2 udenforstående navngivne personer i hver lejlig-
hed. 
 
I stedet for at anvende fælleslejlighederne til at lave mad i, sørger 
Magneten for at der bliver lavet mad og bragt ud til bostederne til de, 
som ønsker det. Det kan indtages i egen lejlighed eller fælles, hvis der 
kan holdes den fornødne afstand. 
 
Vejledningen bliver blødt op til også at omfatte vejledning i lejligheder-
ne og indkøb, når vi kommer hen i juni og over sommeren, dog stadig 
med behørig afstand, ligesom der laves opdeling i grupper for anven-
delse af fælleslejligheden på Caroline Amalie. Fra medio juni er de fle-
ste unge tilbage på bostederne, og de kan igen besøge hinanden i lej-
lighederne med forsigtighed, og hverdagen er så småt ved at vende 
tilbage. Det fortsætter over sommeren, men med genopblussen af 
smitten i september kan man forvente, at nye tiltag igen kan blive sat i 
værk på bostederne for at undgå smitte blandt personale og beboere. 
 
Morten Dresling og Birgit Ejlertsen. 
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Festen holdes i 2021, og ikke i 2020. 
Nærmere dato kommer her i bladet. 

LEVs Aftentelefon  2851 5252. 
Støtte og hjælp. 
Ring 2851 5252 hver tirsdag mellem kl. 19-21. 
Du behøver ikke være medlem af LEV. 
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ØV ØV, den dumme 
Corona, 

Har også drillet vores 
årlige bankospil. 

Så ingen banko før 
2021. 

 
 
 
 

 
 
 
Handicaprådet 2018-2021.  
Politikere: 
Hanne Agersnap (SF) 
Tommy Wedel (V) 
Bodil Kornbek ( A ) 
Magnus von Dreiager (C) 
 
Handicaporganisationer: 
Ion Meyer DH ( LEV) 
Arne Christensen DH ( Dansk Blindesamfund) 
Paula Jakobsen DH (PTU) 
Morten Dresling Støtteforeningen for udviklings-
handicappede i L-T K 



 

 

 

Støtteforeningen for 
udviklingshandicappede i 

Lyngby-Taarbæk Kommune 

 Ja tak, jeg ønsker at være medlem: 
 
Navn:_________________________________________________ 
 
Adresse:______________________________________________ 
 
Postnr. & By:__________________________________________ 
 
Tlf.:__________________________________________________ 
 
Mail:__________________________________________________ 
 
Pårørende til:___________________________ 
Født:_____________ 
 
Sendes udfyldt til:  
Kasserer: 
Elsebeth Thomsen 
Bredesvinget 7 B 
2830 Virum 
Tlf.21 64 63 28 

eller på mail til:   
kontakt@stoetteforeningenltk.dk  
Herefter vil du modtage vores vedtægter, og en faktura på kontingent, kr. 175 
pr person pr år 

mailto:esthomsen@mail.tele.dk

