
Danske Handicaporganisationer – for retten til lige muligheder 

Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerlands afdelinger 

DH i Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord 
inviterer til 

fyraftensmøde om måden, personale møder borgeren 
 

”Når gode mennesker handler ondt” 
 

Målgruppe: 
Alle med interesse for handicap området bl.a. politikere, embedsmænd, personale, 
borgere med handicap og deres pårørende. 
 

Dorthe Birkmose er psykolog, cand. psych. Hun er foredragsholder, rådgiver og 
supervisor i komplekse sager. Desuden er hun kursusleder på de neuropædagogiske 
efteruddannelser i Odense og Dianalund. 
Dorthe vil fortælle om den forråelse, som mange oplever i dag. 
Hun har skrevet bogen ”Når gode mennesker handler ondt – tabuet om forråelse” 
Ifølge Dorthe, slår det næsten aldrig fejl, at det, der sætter forråelsesprocessen i gang, 
er en følelse af afmagt. 
”Alle pårørende kender jo afmægtighedsfølesen fra deres eget liv, og hvis man er helt 
ærlig overfor sig selv, så har man også selv oplevet de rå impulser, der kan komme op 
i én fra det ene øjeblik til det andet”, siger Dorthe Birkmose. 
 

Dan R. Schimmell er politisk konsulent i Landsforeningen LEV for arbejds
markeds -og uddannelsesområderne. 
Dan vil fortælle om sine oplevelser med sin broder, der er udviklingshæmmet med 
baggrund i en artikel i december udgaven, 2013 af LEV bladet. 
”Fra det gode liv til velment opbevaring” 
”Jeg er ofte ude og tale om det gode samarbejde, om at man aldrig skal se kommunen 
som modstander, at der ikke findes onde mennesker, at ingen står op og går på arbejde 
med den intention at gøre livet surt og uudholdeligt for mennesker med 
udviklingshæmning. 
Men efter mange breve til statsforvaltning, til pædagogisk personale, til 
socialudvalgsformanden, er jeg ikke længere sikker.” 
 

Klavs Persson er forstander på Sødisbakke i Mariager. 
Klavs vil fortælle om hans erfaringer med ”Gentle Teaching” 
Gentle Teaching er en psykologisk baseret filosofi om menneskelige relationer. 
Den insisterer på, at den professionelle omsorgsperson skal reflektere over sin egen evne 
til at udvise nænsomhed, varme og være kærlige - uden betingelser. 
Disse ord jeg nu siger, vil ikke nedgøre dig, men rose dig. 
Disse øjne vil ikke se på dig med foragt, men med nænsomhed og opmuntring. 

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorga
nisationer (DSI). De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsam
men over 320.000 medlemmer og dækker alle  typer handicap. 

Praktiske oplysninger: 

Tid:  Torsdag d. 5/2 2015 kl. 17:00 til 21:10 

Sted:   Skørping Idrætscenter, Himmerlandsvej 59, 9520 Skørping 

Tilmelding: Mail: medtilDH@gmail.com eller SMS: 24825112 Senest d. 2/ 2 2015  

DH vil i pausen være vært ved en sandwich samt en vand 

Arrangementet er gratis. ALLE er velkommen. 


