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- en rejsedatabase 

for fysisk handicappede 

Handicap – ingen hindring for at rejse 
 
39-årige John Busk Sørensen fra Århus har tilbragt hele sit liv enten med et gangstativ eller i en elektrisk kørestol. Han 
er født spastisk, men det har aldrig holdt ham tilbage fra at leve et endog meget aktivt liv. 
I 2005 begyndte han at arbejde i firmaet Handi-Travel-Info, som han blev direktør for i 2007. Her hjælper han andre 
handicappede med alle de spørgsmål, de har, før de rejser ud. Her har John selv en stor erfaring: Han har aldrig holdt sig 
tilbage fra at opleve noget. En livsindstilling, han selv mener, han har arvet fra sine forældre.  
- Min mor og far har altid taget mig med alle mulige steder hen. Deres holdning var, at jeg skulle med alle de steder, 
hvor de var, uanset om det var på ferie eller noget familietamtam, så jeg kunne få et normalt liv, selv om jeg var 
handicappet. Da jeg var 13 år, fandt jeg for første gang ud af, at det var mere besværligt at rejse, når man, som jeg, sad i 
en kørestol. Der var jeg på et hotel, hvor elevatoren var for lille. Der var jeg heldigvis sammen med en hjælper, som 
ikke var bleg for at bære mig op af trapperne. Tit når jeg har været ude at rejse efterfølgende, er jeg også kommet i 
nogle situationer, hvor tingene ikke var, som jeg havde fået at vide hjemmefra, og så gælder det jo om at få en 
hammergod ide i en fart. Det er de erfaringer, jeg nu bruger til at hjælpe de andre handicappede, der gerne vil ud at 
rejse, fortæller han.  
 
Johns positive livssyn har hjulpet ham igennem mange oplevelser, som ville få andre til at give op.  
- Engang jeg var med ungdomsskolen i Norge, sagde en af mine venner til mig, at jeg ikke turde køre ned af skibakken 
alene. Så væddede vi en øl om det, og det endte selvfølgelig med, at jeg vandt. Jeg fik bare et lille ar på næsen, men det 
var da en lettjent øl. Uanset hvad jeg sætter mig for, går jeg igennem ild og vand for at få det til at lykkes. Jeg ser på det 
på den måde, at jeg nok skal få det til at lykkes, så må mit handicap komme i anden række. 
Handi-Travel-Info har i dag foruden John tre medarbejdere. Alle er på pension og arbejder frivilligt.  De råder over en 
database, hvor de har registreret hoteller, feriecentre, sommerhuse og campingpladser på 182 rejsemål i 15 forskellige 
lande. Her noterer de, hvor brede dørene er, om der er plads til en manuel lift, om der ligefrem er en loftslift, 
oplysninger om trapper og øvrigt, som er relevant, når handicappede rejser. Databaserne bliver til, fordi medarbejderne i 
Handi-Travel-Info enten får oplysningerne fra hoteller, som de har et tæt samarbejde med, andre handicappede, der er 
ude at rejse og vender tilbage eller ved simpelthen at tage ud og måle op selv. Til sommer tager John Busk Sørensen 
med souschefen og en medarbejder til Færøerne for at se, om landet er egnet til at rejse i som handicappet og for at måle 
hotellerne op.  
Det kan være svært at finansiere rejser ud for at undersøge forholdene. Men ligesom med hotellerne med trapper, fandt 
John også en løsning på det. 
- Jeg sendte et brev til alle millionærer i Danmark og fortalte om vores projekt, og at vi søgte en sponsor. Før havde 
firmaet levet af gaver og fonde. Vores sponsor har en søn, der også er handicappet, og derfor vil han gerne hjælpe os 
med at hjælpe andre handicappede. Og jeg er sikker på, at der var mange handicappede, der aldrig ville komme ud at 
rejse, hvis ikke vi hjalp dem med det, fortsætter John, der selv har rejst i 25 forskellige lande. 
 
For yderligere oplysninger 
Kontakt John Busk Sørensen på 86 11 37 77 / mobil 40 18 14 56 eller jbs@handi-travel-info.dk 
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