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Lejre Kommunes Handicapråd uddeler hvert år en Handicappris
Prisen er indstiftet af Lejre Kommunes Handicapråd for at sætte fokus på arbejdet med at skabe lige vilkår for mennesker med
handicap i kommunen. Forudsætningen for at modtage prisen er en særlig indsats for handicapsagen i kommunen.

Lejre Kommunes Handicappris blev uddelt første gang i 2009
Vinderen for 2009 var Aktivitets- og bostedet Søholm
Prisen blev givet med henvisning til den overordnede filosofi på Søholm om, at alle uanset handicap kan bidrage til samfundet og at
der via krav og udfordringer i tilværelsen også skabes mulighed for en personlig udvikling og et indholdsrigt liv.
Søholm holdt 10 års fødselsdag sidste år og har hele tiden udviklet sig i tråd med denne overordnede filosofi med fokus på
brugerinddragelse og involvering i respekt for den enkeltes integritet. Samtidig har Søholm haft fokus på, at familie og venner også
betyder meget for have et meningsfyldt liv. Det hele ikke er baseret på fællesskabet, men med plads til det individuelle.
Formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Leif V. Nielsen overrakte prisen
Vinderen for 2010 var Statoil i Hvalsø
Prisen blev givet for et ekstraordinært, godt arbejde for personer med handicap og deres vilkår i Lejre Kommune. Vinderen er et
smukt eksempel på, at en lille virksomhed også kan være rummelig og udvise social ansvarlighed. Der blev endvidere lagt vægt på,
at indsatsen er flerårig.
Borgmester Mette Touborg overrakte prisen
Vinderen for 2011 var Henriette Brix Worm Andersen, Sleipnir-naturridning
Prisen blev givet til Henriette Brix Worm Andersen for hendes virke til støtte, gavn og glæde for psykisk sårbare,
udviklingshæmmede, personer med stress, angst, misbrug af forskellige typer og generelt usikre personer, der trænger til støtte og
opmuntring i livet.
Formand for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre
Leif V. Nielsen overrakte prisen
Vinderen for 2012 fik Specialskolen Bramsnæsvig
Prisen blev givet for til stadighed at tænke nye veje og udvikle børnenes kompetencer på trods af, at kommunikationen kræver stor
individuel indsigt. Netop det individuelle har meget stor betydning på denne type skole, og det praktiserer specialskolen til fulde.
Det er yderligere positivt, at specialskolen viser socialt ansvar ved at have personer ansat i fleksjob.

Borgmester Mette Touborg
overrækker prisen til Erik Holst

Flemming Damgaard Larsen
formand for Handicaprådet og Erik Holst

Vinderen for 2013 var Super Brugsen i Hvalsø v/Kim Kanstrup
Prisen blev givet til Super Brugsen der på forbilledlig vis har påtaget sig et stort menneskeligt og socialt ansvar i forbindelse med, at
hjælpe og fastholde personer på arbejdsmarkedet, og på fremragende vis har demonstreret, at mennesker på kanten af vores
arbejdsmarked er en ressource, der kan være en naturlig integreret del af en virksomhed. Super Brugsen har været en meget
positiv og engageret samarbejdspartner for Lejre Kommunes Jobcenter, der altid har set individets potentiale frem for
begrænsninger, samt helt unikt er deres særlige og næstekærlige omgangsform.

Carsten Rasmussen
overrækker prisen til Kim
Kanstrup

Betina Pedersen fra Jobcenter
Lejre overrækker en buket på
vegne af Jobcentret

Stemningsbillede fra overrækkelsen

Vinderen for 2014 var arkitekt Erik Bahn
Prisen blev givet til Arkitekt Erik Bahn for sit mangeårige, utrættelige og meget dedikerede arbejde lokalt og nationalt.
Erik Bahn har en prisværdig målsætning om, at gøre Lejre Kommune til den mest tilgængelige kommune i landet. Erik Bahn har
deltaget i en imponerende række tilgængelighedsarbejder.
Borgmester Mette Touborg overrakte prisen

Carsten Helles Rasmussen
holder tale

Mette Touborg overrækker prisen

Erik Bahn takker for prisen

I 2015 blev uddelingen af Handicapprisen aflyst, da der på dagen for overrækkelsen – den 3. december – samtidig var
Folkeafstemning (valg) denne dag.

Vinderne for 2016 var Fysioterapeuterne Maria Zichy, Nadine Winckler Mørk og Claus Larsen Brouer fra Lejre Kommunes
Genoptræningscentre fik Lejre Kommunes Handicappris 2016
De tre fysioterapeuter blev tildelt prisen for deres meget store, målrettede og engagerede genoptræningsarbejde med benamputerede. Tildelingen skete på baggrund af indstilling fra Amputationsholdets seks deltagere.
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Maria Zichy holdt kort takketale på vegne af de tre terapeuter.
Maria, Nadine og Claus var enige om, at pengene skal bruges på lidt større julegaver til familien.

Borgmester Carsten
Rasmussen holder tale

Vinderne får overrakt prisen

Maria Zichy holder takketale

Vinderne for 2017 blev Den frivillig støttegruppe ”Skubberne” ved Ældrecentret Bøgebakken
Skubberne består af 23 frivillige, der 2 tirsdage hver måned skubber kørestolsbrugere fra Bøgebakken en tur ud i naturen.
Skubberne tildeles prisen for deres vedholdende indsats for Bøgebakkens beboere gennem 11 år.
Borgmesteren nævnte blandt andet i sin tale:
”En vigtig del af det meningsfyldte liv, er samvær med andre mennesker og oplevelser i naturen. Derfor går Lejre Kommunes
Handicappris 2017 til ”Skubberne”. Det er med stor glæde jeg tildeler Jer prisen for Jeres engagerede og vedholdende gåture med
beboerne på Bøgebakken”
Herefter takkede lederen af Skubberne Ellen K. Jensen for prisen.

Vinderne for 2018 blev Ridefysioterapeut Helene Elisabeth Sloth
Lejre Kommunes Handicappris 2018 blev overrakt til fysioterapeut og ridefysioterapeut Helene Sloth, der driver fysioterapicenter ved
Ledreborg Allé.
Helene har sammen med sin familie et særligt ridecenter, med ramper, lifte og fysioterapi. Helene hjælper mennesker med mange
typer af handicap, bl.a. sklerose, polio, muskelsvind, børn med medfødt hjerneskade, udviklingshæmning, autisme, senhjerneskader og
mange flere.
- Modtageren af årets handicappris har gjort samarbejdet mellem hest og rytter til hele kernen i sin indsats. Hun har bragt et nyt
begreb til Lejre Kommune: Ridefysioterapi, og hun hjælper mange mennesker, sagde borgmester Carsten Rasmussen i sin tale til
vinderen.
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Fra venstre formand for Handicaprådet i Lejre, Jan Andersen, ridefysioterapeut Helene Elisabeth Sloth og borgmester Carsten
Rasmussen

Vinderen for 2019 blev Hvalsø Apotek ved Charlotte Wiberg
Årets vinder af handicapprisen blev Hvalsø Apotek ved Charlotte Wiberg.
Indstilleren har skrevet som begrundelse for sit valg af kandidat til prisen. at Apoteket er ”et forbilledligt eksempel på, at
tilgængelighed er en opgave for hele samfundet – ikke alene offentlige myndigheder.”
Vinderen har bygget om, så mennesker med handicap bedre kan komme indenfor. Også med en el-crosser, som der står i indstillingen.
Vinderen har bygget trappen om, så den nu også fungerer som lift. Også indendørs er ændret en hel del, hvilket har været en ret stor
udfordring da betjening af kunder stadig skulle ske under hele ombygningen.
Charlotte Wiberg sagde i sin takketale, at de var stolte af at modtaget prisen og at de var enige om, at pengene skulle doneres til et
godt formål der kan sende danske para-atleter af sted til stævner.

Borgmester Carsten Rasmussen, Charlotte Wiberg, Jan Andersen formand for Handicaprådet og Anne Grete Rasmussen fra apoteket.
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