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Ses vi?
Af Rikke Kastbjerg
Vi har haft en dejlig varm, dansk
sommer, som vi
håber, at alle vores medlemmer
har nydt rigtig
meget. Det har
været dejligt at
holde fri, men nu er det tid til at vende tilbage til det frivillige arbejde.
Vores nyvalgte aktivitetsudvalg har
været i gang med at planlægge forskellige arrangementer, som vi glæder
os til at se jer til. Der vil være noget
for enhver smag, da der både er kulturelle, sociale og handicappolitiske
oplevelser på dagsordenen. Du kan
læse om nogle af de kommende ar-

rangementer længere inde i bladet.
Et nyt tiltag er, at vi i bestyrelsen vil holde bestyrelsesmøder forskellige steder i
lokalafdelingen. Vi startede i Hammel i
august og næste gang bliver i Randers
30. september. Her byder vi på en kop
kaffe og en snak med de lokale medlemmer, inden vi holder vores møde. På den
måde håber vi, at vi kan komme tættere på vores medlemmer og udbrede
kendskabet til, hvad lokalafdelingen og
Dansk Handicap Forbund har at tilbyde.
Har du noget, du gerne vil have bragt
i lokalbladet og dermed dele med os
andre i lokalafdelingen, eller har du
spørgsmål, er du som altid meget velkommen til at kontakte redaktionen
eller medlemmerne af bestyrelsen.

STUen i Randers flytter til Hald
Af David Holmberg, formand for Randers Handicapråd
Center for Specialundervisning
for
Voksne (CSV) er en
specialskole i Randers Kommune, som
består af to afdelinger: Den ene er den
særligt tilrettelagte

uddannelse (STU), og den anden
er Hjernecenter Randers. Hidtil har
adressen for STUen været Bakkevej 1,
Randers NV. Det er en adresse, som
ligger meget nær motorvejsafkørslen
stik vest i Randers By.
På CSVs hjemmeside, csv.randers.dk,
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står der således om målgruppen for
STU:

det ikke gav mening, fortsat at have
en kommuneskole i Hald.

»CSV Randers’ ungdomsuddannelse
er et treårigt tilbud til unge, som ikke
kan profitere af det traditionelle uddannelsessystem. Undervisningen sigter mod at udvikle den unges personlige, sociale og faglige kompetencer,
så denne kan få en så selvstændig og
aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt. Undervisningen skal lede frem til
en afklaring af den unges fremtidige
bo-, fritids-, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.«

Med afsæt i denne konstatering foreslog administrationen politikerne i
Randers Byråd, at skolen i Hald kunne
anvendes af CSV til deres STU. Forslaget vakte en vis debat pga. den lange
afstand på ca. 13 km fra Hald til Randers Centrum. Imidlertid valgte byrådet at vedtage forslaget, fordi skolen i
Hald giver eleverne og skolens personale utroligt gode rammer og dermed
undervisningsfaciliteter.

I mange år har lokalerne på Bakkevej været trange og utidssvarende
for de mellem 40 og 50 elever, der
hvert år er i gang med en STU. Samtidig blev det føromtalte Hjernecenter Randers til ca. 25 elever etableret
på Bakkevej fra den 1. september i
år. Så noget måtte ske, hvis der skulle være gode undervisningsforhold
– dvs. tilstrækkeligt med plads – for
alle CSVs elever.
Men der viste sig en måske lidt utraditionel løsning på de trange forhold.
Hald-Kærby Skole i Hald by lukkede
nemlig efter sommerferien sidste år.
Skolen lukkede reelt set sig selv, fordi
elevtallet dalede drastisk, da en del
forældre valgte at flytte deres børn til
andre skoler. Og så var der efterhånden så få børn tilbage på skolen, at

Efter byrådsvedtagelsen forelå et
større renoveringsarbejde af skolen,
ikke mindst fordi skolen skulle gøres
tilgængelig for alle mennesker med
handicap. Det skyldes, at nogle af
eleverne i målgruppen også har fysiske handicap, så det var nødvendigt
at tage mange hensyn.
I skrivende stund nærmer det store
arbejde med at gøre skolen færdig
sig sin afslutning. Og når eleverne på
STUen begynder her til august, bliver
det med adresse på skolen i Hald. Der
forventes at være officiel indvielse i
september måned.
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Besøg på GAIA Museet i Randers
Tekst: Jørgen Laursen, foto: Solveig Hansen
Den 22. maj havde vi fornøjelsen at
invitere nuværende og eventuelle nye
medlemmer på besøg på GAIA Museet.
Vi var 22 deltagere til arrangementet
og ville formentlig have været flere,
såfremt tidspunktet ikke var faldet
sammen med møder i såvel Randers
som Aarhus. Vi blev vist rundt af en
medarbejder, som livligt fortalte om
kunsten og de enkelte kunstnere.
Efterfølgende var foreningen vært ved
museets buffet. Senere blev der lejlighed til at høre om nyt og stille spørgsmål til foreningens socialrådgiver, Lene
Kjær, som velvilligt havde stillet sig til
rådighed. Bl.a. kunne Lene fortælle om
sidste nyt vedrørende BPA-ordningen.

Om museet kan fortælles:
GAIA Museum Outsider Art er et
særligt museum med fokus på outsiderkunsten. I ord og billeder viser
museet kunst skabt af mennesker,
der befinder sig på kanten af en social normalitet og ofte uden for den
etablerede kunstverden.
Herudover er GAIA Museum en kulturvirksomhed og en arbejdsplads
for mennesker med særlige behov.
Outsiderkunsten er et produkt af et
autentisk skabelsesinstinkt. Den er
fri for bevidst kunstfærdighed og
har intet at gøre med akademiske
standarder, men alt at gøre med lidenskab og lunefulde påfund.

Alt i alt en aften med mulighed for social hygge, kunsten set fra en anden
vinkel og nyt fra foreningen.

Kenneth Rasmussens strik, f. 1971
Som 10-årig ønskede Kenneth Rasmussen at
lære at strikke, men fik at vide i skolen, at det
kun var for piger. Han bad derfor sin mor om at
lære sig det. - I dag strikker han alt.
Beklædningslignende striksager med hænd
er,
fødder og haler, penisfutteraler og store bikinier.
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Kender du kulturen?
Af Helle Szydlowski
Er folk med handicap opmærksomme
på kulturmulighederne i deres by?
… det vil vi i Dansk Handicap Forbund
Aarhus / Randers Afdeling gerne hjælpe med til, at medlemmerne bliver. Vi
har derfor kontaktet seks kulturinstitutioner i de to byer og spurgt om de vil
indgå i et samarbejde med afdelingen.
De seks institutioner er:
ARoS
Aarhus Symfoniorkester
Svalegangen
Randers Egnsteater
Musikhuset
Atlas
Vores del af samarbejdet består i, at vi
omtaler det i bladet og på den måde
er med til at reklamere for institutio-

nen - og forhåbentlig medvirke til at
vore medlemmer får øjnene op for de
muligheder, som byerne har.
Institutionernes del af samarbejdet er
nogle gratis billetter til et (eller flere)
arrangement(er). Desuden får de mulighed for at skrive en lille artikel til
vores blad. Det kan fx være omkring
tilgængeligheden på stedet eller et
andet emne med en vinkel, der har
interesse for bladets læsere.
Indtil videre har vi kun hørt fra to institutioner. Det er Musikhuset og ARoS,
som begge er gået ind i et samarbejde. (Se omtale af arrangementerne
side 26 og 27).
Vi håber, de øvrige også vil indgå i et
samarbejde med vores afdeling.

Carefestival/Handicapmesse i Fredericia
5.- 7. september, alle tre dage kl. 10 - 17
Det koster 80,- kroner i entre, og alle
dage er der udstilling, underholdning,
foredrag, seminarer og workshops
med demonstration af nye produkter.
Carefestival sætter fokus på nytænkning, innovation og erfaringsudveksling på handicapområdet med det

specifikke mål, at øge livskvaliteten
og lette hverdagen for handicappede
og alle omkring dem.
sh, kilde: carefestival.dk

f a g fe st i va l p å h a n d i c a p o m rå d et
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Alle mine drømme
Foto: Ida Leschly
Den sidste aften i august og de første
tre uger i september er der drømme
på menuen på Århus Teater.
Anledningen er festugen og den nytænkende dramatiker Christian Lollike,
der ud over to professionelle skuespillere har lokket fem statister med eventyrlige kroppe på scenen for at forfølge de
meget skæve vinkler, der dukkede op,
da Lollike valgte at blande det kendte
fra eventyrenes verden med sit svar på
liv, skæbne, depression og hovedpersonernes (absurde?) forsøg på at rumme
længsel, sorg og desperation.
sh, kilde: aarhusteater.dk
Mikkel H. Lund er én af de »fem
skæve kroppe« i All My Dreams

Berlin kan finde ud af det
Næsten al offentlig transport er tilgængelig: busser, sporvogne, metro
og S-togene. Der er nogen få stationer, der ikke har elevator til gangplan,
så tjek, før du hopper af metroen.
Det er mere reglen end undtagelsen,
at cafe/restauranterne har et handicaptoilet (modsat i Danmark) og jeg

blev meget glad, da jeg til en kæmpestor parade (med ca. 500.000 mennesker) så et mobilt handicaptoilet for
hvert 10. toilet.
Så det skal ikke være bekymring for
tilgængeligheden, der afholder dig
fra at besøge byen!
Mille
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Eksotisk efterårstræf
Vi inviterer til træf 14.-15. september. Weekenden, der starter lørdag med brunch, bliver et eldorado af spil, leg og oplevelser og giver mulighed for at træffe gamle og nye venner.
Weekenden arrangeres sammen med Montebellos Vennekreds. Vi inviterer eleverne fra Global Linjen på Egmont Højskolen til et par fornøjelige dage. Om lørdagen spiller og
leger vi, og om aftenen er der buffet fra Orkide Køkken (thai)
og diverse underholdning. Søndag tager vi i Tivoli Friheden.
Vi indkvarterer os på Fristedet Skæring, Plantagevej 14, 8250 Egå (lidt nord for Aarhus),
der har fået nye boksmadrasser og hvor én af
værelsesfløjene har handicaptoilet & -bad. Ligeledes er der handicaptoilet i hovedbygningen, hvorfra der er ramper og kørestolsegnet
sti til stranden og ny, kørestolsvenlig badebro.
Fristedet er røgfrit og det er ikke længere tilladt at medbringe hund.
Tilmelding sendes senest 5. september til
Margit Hestbech, Drewsensvej 70, st. 7,
8600 Silkeborg
Jeg/vi deltager i efterårstræf og har indbetalt
300 kr. pr. person (hjælpere på arbejde deltager
gratis) på reg. nr. 7300 kontonr. 0001097721,
(husk at skrive dit navn ved betalingen)
Navn:

tlf:

Navn:

tlf:

Særlige bemærkninger:
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Mad med Mille
Af Rikke Kastbjerg
Gennem længere tid har vi i afdelingen mødtes til Mad med Mille. En rigtig hyggelig tradition, hvor vi mødes,
laver mad og spiser sammen.
I juni måned blev vi ekstra forkælet.
Mille havde inviteret en kok, der grillede lækkert kød og friske grøntsager,
og der blev serveret blandt andet humus og tzatziki til.
Mad med Mille fortsætter, og vi håber, du har lyst til at komme og være
med til madlavning og hygge. Vi mødes den tredje onsdag i hver måned.
Hvis du melder dig til vores mailingliste på hjemmesiden, får du direkte
besked. Er du på facebook, kan du
også følge med der.
Håber, vi ses.
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Mad med Mille
Vi holder fast i en dejlig tradition og
inviterer til Mad med Mille den tredje
onsdag i måneden (forskudt en uge i
oktober pga. efterårsferie).
Septembers menu er ikke fastlagt,
men konceptet er det samme som altid: vi samles kl. 17, hygger, laver mad
og rydder op sammen. Alle kan hjælpe
med noget, og hvis dine hænder sidder
forkert til at skrælle kartofler eller piske
flødeskum, kan du måske underholde
dem, der kan. Drikkevarer kan du tage
med hjemmefra eller købe af mig.

Prisen for dette fantastiske tilbud er
blot 50,- og for hjælpere er det gratis.
Sidste tilmelding er tirsdag aften på 61
60 97 27 eller m-lhahn@hotmail.com
Det er lidt forskellige steder, vi afholder Mad med Mille, så derfor er det
af største vigtighed, du melder dig til
vores mailliste, så vi kan holde dig orienteret. Eller se på hjemmesiden.
Mille

Møde i Randers
Som noget nyt
vil vi holde kaffemøder fra kl. 15
til 16 på bosteder
for medlemmer og
andre interesserede, hvor I kan møde
bestyrelsen.

Vi starter på Tagdækkervej i Hammel den 14. august og næste gang
er mandag den 30/9 i Randers. Boligerne Lene Bredahls Gade.
Lene Bredahls Gade 9, 8900 Randers C

HUSK!
Meld dig på vores mail-liste, så vi
nemt kan finde dig, hvis der er et godt
tilbud, der ikke nåede at komme i bladet. Skriv »DHF-mailliste« i emnefeltet
og send den til m-lhahn@hotmail.com

Hold dig orienteret på vores hjemmeside: dhf-aarhus.dk om nye tiltag, arrangementer og nyheder.
Redaktionen
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Invitation	
  til	
  møde	
  med	
  Roger	
  Buch	
  

	
  
Er	
  der	
  plads	
  til	
  handicap?	
  	
  
	
  
Kommunalvalgene	
  2013	
  og	
  kommunerne	
  frem	
  mod	
  2020	
  
Tidspunkt:	
  	
  
	
  
Sted:	
  	
   	
  
	
  
	
  
Tilmelding:	
  

	
  

	
  
	
  
	
  

Mandag	
  den	
  16.	
  september	
  kl.	
  18.30	
  

Folkestedet,	
  Carl	
  Blochs	
  Gade	
  28,	
  8000	
  Aarhus	
  C	
  
	
  
Sidste	
  tilmelding	
  er	
  den	
  9.	
  september	
  på	
  e-‐mail:	
  per@perjac.dk	
  (eller	
  23	
  82	
  42	
  11)	
  

	
  
Roger	
  Buch,	
  forskningschef,	
  Ph.d.,	
  cand.scient.pol.	
  	
  
I	
  perioden	
  1993-‐2004	
  parti-‐	
  og	
  kommunalforsker	
  ved	
  Syddansk	
  Universitet	
  i	
  Odense	
  og	
  siden	
  2004	
  forsker	
  i	
  
samfundsvidenskab	
  ved	
  Danmarks	
  Medie-‐	
  og	
  Journalisthøjskole	
  i	
  Århus.	
  Forskningsmæssig	
  fokus	
  har	
  specielt	
  
været	
  på	
  lokale	
  partiforeninger	
  og	
  kommunalvalg	
  samt	
  kommunalreformen	
  og	
  regional	
  og	
  kommunal	
  udvik-‐
ling.	
  I	
  de	
  seneste	
  år	
  også	
  studier	
  af	
  journalistisk	
  etik,	
  public	
  service,	
  samt	
  medier	
  og	
  politik.	
  Arbejder	
  i	
  øjeblik-‐
ket	
  med	
  et	
  projekt	
  om	
  kommunikation	
  og	
  journalistik	
  i	
  danske	
  regioner.	
  Roger	
  Buch	
  er	
  en	
  af	
  danske	
  mediers	
  
mest	
  brugte	
  eksperter	
  som	
  kommentator	
  om	
  kommunalpolitik,	
  partier	
  og	
  valg.	
  	
  
	
  
	
  
Danske Handicaporganisationer – DH Århus (website: www.handicap.dk/lokalt/aarhus)
Per Jacobsen * Askelunden 16 * 8300 * Odder * Mobil 23 82 42 11 * per@perjac.dk
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Uganda tur/retur
Tekst: Marie-Louise Hahn aka Mille, Foto: Melissa Nielsen
Jeg tog i maj måned til Uganda for
at overraske min ven Thomas, og det
lykkedes til fulde: de første seks minutter sagde han ikke andet end: hva
fand’n?, hva fand’n?!

men hvad havde vi regnet med? Dumme danskere, der ikke ved, hvad ting
– og taxikørsel – koster. Så i stedet for
at betale 70.000 banan-penge, kom
vi af med 240.000! Shame on us!

Det var alt besværet, alle pengene,
alle timerne på vej og alle spekulationerne værd.

Men pyt, vi landede i Namuli Suites
(lejlighedskompleks 10 km udenfor
Kampala) kl. 05 søndag morgen. Sad
pænt og ventede i to timer, til vi syntes, det var ok at støje så meget, at
Thomas vågnede. Vi havde naturligvis
bragt franskbrød, Lurpak, Dagmartærte, Nutella, Matilde cacaomælk og
Dannebrog med: skal det være, så lad
det være - og vi lavede en morgenfest
ud af det.

Helt ærlig, så tror jeg, vi tre (mine
hjælpere, Linda, Melissa og jeg selv)
var de første turister i Uganda. Landet
virker helt nyt, uspoleret og ikke ødelagt af turismens indflydelse.
Oplevelserne holder i kø for at blive
fortalt, så her kommer nogen af dem:
Vi begyndte vores karriere i Kampala
med at blive røvrendt af de to, der
havde lovet at hente os i lufthavnen,

Kaffe i haven
22 · September

Vi har oplevet Ugandas andenstørste
moske, haft privatchauffør i 13 dage
(det kan anbefales, men er vanedannende), vores ananas er blevet kidnappet af en forsmået driver, vi har
været på bagagerumsmarked, vi har
lært, at ugandere ikke ved, at julekugler er til jul, ikke noget, der skal
blive hængende til maj. Vi har mødt
vores udlejere, Justine og David, som
inviterer alle danskere til at besøge
dem, vi har mødt Bunny, der i sin iver
for at være hjælpsom, vaskede Thomas’ scooter med så meget vand, at
batterierne strejkede, men heldig-

Vue over Kampala
vis kun halvanden dag. Vi har mødt
Martin og Isak, der i et ubevogtet øjeblik nåede at invitere på øl. Vi har set
Thomas ride på kamel (jer, der kender
Thomas, kan nok forestille jer, hvor
mærkeligt dét så ud)…
Vi har oplevet tropisk regn, men kun
i fire minutter; Vi har set Thomas lyse
op i total forelskelse ved synet af Patricia og vi har lært at sige: wii-balinju (stavekontrollen er sat på stand-by)
der betyder »mange tak«. Vi opdagede, at verden ikke er så stor, som
Lasse tror, for jeg mødte en af mine
allerførste hjælpere i lufthavnen i
Cairo; vi har lært, at størrelse betyder noget, i hvert fald når det gælder
kateter-slanger; vi har spist Matoke,
som minder om kartoffelmos, men
er lavet af mad-bananer; vi har bevist, at en kørestol godt kan køre på
motorcykel (dog uden mig i); vi har
røget vandpibe og spist friturestegte
græshoppelarver; vi har været med
Thomas »en dag på kontoret« = en

Handicapbil i bushen
køretur i bushen for at få kontakt til
forældre/pårørende til børn med spastiske lammelser; vi har mødt en mulig investor til at fortsætte Thomas’
projekt på Mish-Mash (en pub, hvor
kun de få, udvalgte kommer). Vi har
oplevet chauffør-strejke, vi har mødt
100 beskidte børn ved Kongens Sø
og fire fine kvinder på fiskemarkedet
i Ggaba. Vi har drukket 1000 flasker
vand og masser af Nile Special; vi er
blevet kaldt Mzungo (hvide menneske); vi har set Patricias forvandling
fra korthåret negerprinsesse til langhåret skønhed og tilbage igen (hurra
for hair-extensions) og vi er blevet
bedt om 1 million i bestikkelse for at
få hjælp i Cairo lufthavn.
Sidste skud på stammen af uforglemmelige oplevelser: Linda og Melissa
blev arresteret i Entebbe lufthavn for
at ryge på den forkerte side af vejen
og måtte betale 80.000 bananpenge
for at få lov at gå.
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Nu har du chancen for at se og prøve
»VANDHALLA«
Egmont Højskolens nye svømmehal
fredag d. 4. oktober
Vi har svømmehallen fra kl. 15.30 til 17.30
Vi mødes kl.15, inden vi går ind.
Der er varmtvandsbassin, svømmebassin og du kan prøve den seje rutsjebane, som også kørestolsbrugere kan bruge.
Når vi er blevet trætte og sultne, er der mad kl. 18.
For hele den hyggelige eftermiddag + middag er prisen 50 kr.
Hvis du kun er med til den ene ting, er prisen stadig 50 kr.
Hjælpere gratis.
Tilmelding senest 30. september kl. 16 til:
Helle Birkmose Nielsen på 27 12 54 58 eller hellebirkmose@gmail.com
Adressen: Vandhalla, Villavej 25, Hou
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Besøg på Randers Kunstmuseum
Randers Kunstmuseum er et lille museum med en stor
– og meget alsidig - permanent udstilling.
Den har vi bestilt en rundvisning til onsdag den 6. november kl. 17.
Hvis der er stemning for det, vil vi finde et sted i Randers,
hvor vi bagefter kan spise (for egen regning).
Tilmelding til Helle Szydlowski på hsz@aarhus.dk eller på 30 62 28 07
(læg evt. bare besked på telefonsvareren).
Husk at oplyse, om du kun er interesseret i at deltage i rundvisningen eller
om du også vil med ud bagefter (af hensyn til bordbestilling).

FNs Handicapkonvention
- hvordan fungerer den i Danmark?
den 7. oktober kl. 16-18 på VIA-UC, Skejbyvej 15, 8240 Risskov
Holger Kallehauge, formand for PTU (Landsforeningen af polio, Trafik og Ulykkesskadede) – livet efter ulykken og tidligere landsdommer, taler om Handicapkonventionen, dens baggrund, indhold og anvendelse.
Holger Kallehauge vil endvidere tale om Tillægsprotokollen til konventionen.
Der bliver mulighed for spørgsmål og diskussion efter oplægget.
Holger Kallehauge, f. 1935, dansk jurist. Kallehauge blev i 1961 ansat i Justitsministeriet, i 1973 blev han udnævnt til byretsdommer og i 1983 til landsdommer. Han har ydet en betydelig indsats for de handicappedes organisationer,
bl.a. som formand siden 1973 for PTU (Landsforeningen af Polio-, Trafik- og
Ulykkesskadede) og som deltager i Danske Handicaporganisationers arbejde
nationalt og internationalt. Kallehauge blev i 1994 udnævnt til stedfortræder
for Folketingets Ombudsmand, og han har siden 1988 været medlem af den
danske FN-delegation.
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Samarbejde med ARoS
Vi har flere gange besøgt ARoS og
fået rundvisninger der, så det var naturligt at henvende os til museet for
at spørge, om de ville indgå i et samarbejde med os – hvilket de godt vil.
Så den 9. oktober kl. 17 er ARoS vært
ved en rundvisning. Vi mødes foran
butikken.
Bagefter håber vi, at så mange som
muligt vil spise sammen i cafeen (for
egen regning).
Angiv ved tilmeldingen, om I vil blive
for at spise sammen. Så kan vi reservere bord. Tilmelding senest 2. oktober
til Helle Szydlowski på hsz@aarhus.dk.
Udstillingen, som vi skal se:
Kay Christensen - Det evige eventyr
Kay Christensen er en ener i dansk
kunst med sin sans for farvens udtryksfuldhed og skønhed. ARoS har
derfor fundet tiden inde til at præsentere en fyldestgørende udstilling
med hans værker. Udstillingen er den
hidtil største med maleri og grafik af
den danske kunstner, og det er første gang siden 1976, at hans værker
bliver udstillet på trods af, at han er
repræsenteret i et stort antal danske
museumssamlinger.
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ORD OG BILLEDE
Kay Christensen var en fortæller,
både gennem sine billeder og på
skrift. Ud over at illustrere andres
værker, skabte han sin egen sammensmeltning af ord og billede i det
store, litografiske værk Eventyret om
Evigglæde og de fire Vinde, som blev
publiceret i 1948. Ligheden mellem
Kay Christensens lyrik og billedsprog
er ikke til at overse.
Den sanselige og lette ordstrøm, som
karakteriserer hans skrivestil, omdannes i billederne til drømmelignende
motiver, hvor forgrund og baggrund
glider sammen i små penselstrøg.
De tætte penselstrøg betoner en distance til virkeligheden. De tildeler
værkerne et strejf af magi og poesi,
men også uhygge og længsel. Særligt
de nuancerede blomsterornamenter,
hvor blomster og blade synes at gro
op i motivet og griber forstyrrende
ind i det ellers harmoniske liv, der udspiller sig i Kay Christensens værker.
I lighed med Marc Chagall lod Kay
Christensen indimellem sine figurer
danse eller svæve i rummet; herunder
eventyrskikkelsen Miriam, en gennemgående figur i hans kunst, der
for Kay Christensen blev et symbol på
skønheden og lykken i livet.

Samarbejde med Musikhuset Aarhus
Som nævnt andetsteds i bladet, har
Musikhuset Aarhus valgt at indgå i et
samarbejde med Dansk Handicap Forbund, Aarhus / Randers Afdeling.
Musikhuset har valgt en model, hvor
de giver os billetter til en række forestillinger og herigennem får præsenteret en bred vifte af, hvad der er at
opleve. Der er 46 medlemmer, som
kan vælge imellem ni forskellige forestillinger.
Se nedenfor, om der er noget, DU
kunne tænke dig at se, og hvis der
er, så send en mail til Helle Szydlowski
på hsz@aarhus.dk med angivelse af
ønsker og din adresse. Så vil du modtage billet(ter) med posten. Vi kører
efter »først til mølle« princippet. Vi
er glade for, Musikhuset har indgået
samarbejde med os, og vil gerne udnytte hver eneste billet. Så hvis du har
modtaget en billet og senere finder
ud af, du alligevel ikke kan deltage,
så giv enten billetten til en anden eller
returner den til Helle.
Her følger omtale af de enkelte forestillinger – samt angivelse af det antal
billetter, der er til rådighed.
Mummenschanz
Søndag den 13. oktober kl. 16.30 i
Store Sal: Én kørestolsbruger med

ledsager samt fire andre billetter.
Verden over viser anmeldelser og
publikumstilstrømning, at pressen og
teatergængere er enige: Teatertruppen Mummenschanz’ forestillinger er
mageløs underholdning.
Mummenschanz har revolutioneret
mimekunsten med et nyt, kropsligt
formsprog. Iført sort tøj og skjult bag
masker af papirstykker, toiletpapirruller, lampestik, lerklumper og meget
mere, formår de usynlige artister at
fremtrylle en hel skala af herlige figurer. Små dagligdags episoder, der
udspiller sig mellem mennesker over
hele kloden, danner udgangspunktet
for det, som figurerne gør. De kan
være legesyge, poetiske, lattervækkende, skræmmende eller groteske.
Men altid vækker de følelser hos tilskuerne, og børn og voksne får ofte
hver sin fantastiske oplevelse af den
samme situation.
NOAH
Lørdag den 26. oktober kl. 20 i Rytmisk Sal: To kørestolsbrugere med
ledsagere samt fire andre billetter.
Ung popduo på vej! I 2008 begyndte
duoen deres musikalske samarbejde.
De lagde i 2011 sangen »Alt er forbi«
ud på Youtube, og efter at sangen
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havde spredt sig via Facebook, blev
duoen kontaktet af flere pladeselskaber. Efter at have omskrevet »Alt er
forbi«, udkom nummeret på duoens
debutsingle den 30. januar 2012.

til nye sange og Jonas H. Petersens
lyse og vidtfavnende vokal, udtryksfulde fingerspil på den akustiske guitar og fremragende sangskrivning,
der er smuk, melodisk og melankolsk.

Comedy vs. Opera
Torsdag den 31. oktober kl. 20 i Lille
Sal: Én kørestolsbruger med ledsager
og to andre billetter.

Compañía Maria Serrano: Carmen
Tirsdag den 12. november kl. 19.30
i Store Sal: En kørestolsbruger med
ledsager og to andre billetter.

Amin Jensen har sunget opera i 14 år
og har altid haft en enkelt arie med i
hvert show. Det er først nu, han selv
mener, at han er dygtig nok til at gøre
det fuldt ud. Det skal understreges,
at Amin stadig er den samme. Der
er stadig masser af stand-up, Amin
spiller på instrumenter, parodierer og
ikke mindst improviserer. Sidstnævnte
både i forbindelse med stand-up og
rent musikalsk med Jens Krøyer (Hit
Med Sangen) ved klaveret. Jens har
været Amins faste kapelmester gennem 12 år og vil endnu engang være
en del af showet.

Et flamenco-danseshow om begær,
magt, lidenskab og kunsten at overleve. Showet bygger på den klassiske
historie fra Prosper Mérimées roman
og Bizets opera af samme navn.

Hymns From Nineveh
Torsdag den 31. oktober kl. 20 i Rytmisk Sal: Én kørestolsbruger med ledsager og to andre billetter.
Hymns From Ninevehs debutalbum
fra 2011 vandt GAFFA-prisen for årets
bedste album, og nu er Hymns From
Nineveh i fuld gang med at indspille
et helt nyt album. Du kan glæde dig

Maria Serranos nye fortolkning af den
klassiske fortælling udspiller sig i nutidens kriseramte Sevilla, men selv om
scenariet er rykket frem til vores tid,
er forestillingen stadig fyldt med de
store følelser, som også operaen og
romanen tematiserer: Passion, stolthed, seksualitet og magt. Koreografien og musikken er dybt rodfæstet i
flamencotraditionen, men har samtidig et moderne udtryk; Maria Serrano
trækker nemlig på både musical, teater og film. Resultatet er en danseforestilling, der både rækker tilbage
og peger frem i tiden.
I næste blad præsenterer vi vinteren
tilbud.
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Z allerede nu X i kalenderen
Årets julefrokost på Navigator på Marselisborg lystbådehavn
den 29. november kl. 18.
Pris:		

100 kr. for tre retter, første øl/vand/vin og super hygge

Hjælpere:

Spiser gratis

Adresse:

Marselisborg Havnevej 46 D, 8000 Aarhus C

Tilmelding: 	Senest 8. november til Marie-Louise på m-lhahn@hotmail.com
eller sms til 61 60 97 27
Randers:
Fælleskørsel fra Kulturhuset kl. 17. Retur senest kl. 24.
		Husk at melde, hvor mange der skal køre med: kørestole, hjælpere, børn osv.

Julehygge
Jeg elsker julen med al dens glimmer, gløgg og gaver og jeg håber, der er
andre, der har det på samme måde. Lad os mødes midt i juleræset til hygge,
brunkager, gløgg og pakkespil.
Sted:		

Myrholmsvej 85, Viby, Aarhus

Tid:		

Onsdag d. 18. december kl. 15-?

Medbring:

To gaver á ca. 10 kr

Tilmelding:

61 60 97 27 eller m-lhahn@hotmail.com
Marie-Louise
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Er vi nogle stakler?
Ny kampagne har brug for din historie:
Succeshistorier skal nedbryde fordomme om handicap
Mange personer med handicap bidrager ikke aktivt til samfundet. De er
nogle stakler. Og de kan ikke deltage i
foreningsarbejde, sport – eller fritidsliv,
kulturelle aktiviteter eller på job- og uddannelsesmarkedet. Det er blot nogle
af de fordomme, som personer med
handicap bliver udsat for, og som for
mange er værre end selve handicappet.
Derfor iværksætter Socialstyrelsen nu
kampagnen ‘Det er ikke et handicap…’
Fra 23. september turnerer en kampagnebil rundt i hele Danmark for
at indsamle historier om fx at udleve
sine drømme eller gøre en forskel i
det store eller små trods et handicap.
Allerede fra den 15. august kan danskere over hele landet fortælle deres egen
eller andres historie om at leve livet fuldt
ud - også med et handicap - på kampagnens Facebookside. Kampagnen er
udviklet på baggrund af FNs Handicapkonventions artikel 8 omkring bevidstgørelse om personer med handicap.
Steffen Bohni, chef for Voksenenheden i Socialstyrelsen, fortæller om
kampagnen: »Vi håber at få historier
om hverdagens små og store successer, men også historier fra fx erhvervs32 · September

livet, kulturlivet, det politiske liv og
sportsverdenen – ganske enkelt fra alle
hjørner af samfundet og om alle typer
af handicap. For kampagnen handler
om, at personer med handicap kan
og skal udnytte deres rettigheder til at
leve et liv på lige fod med alle andre
borgere i Danmark. Historier der viser,
at mennesker ikke er deres handicap
– men er meget mere. Det kan være
historien om, at det ikke er et handicap at leve med et handicap, når man
har fundet sit ønskestudie, kan købe
ind på egen hånd, har fundet ud af at
Skype, er iværksætter, elsker ridning,
er forfatter eller samfundsdebattør.«
Læs mere om kampagnen og fortæl
din historie fra den 15. august på
facebook.com/deterikkeethandicap

Politik
Dansk Handicap Forbund, DHF arbejder interessepolitisk for at forbedre forholdende for mennesker med handicap i Danmark. Vi har et bredt netværk
blandt mennesker med handicap i Danmark. En stor del af det politiske arbejde varetages af frivillige og demokratisk valgte tillidsfolk, som er meget
opmærksomme på deres vigtige funktion som talerør for de mange mennesker, som ikke kan tale deres egen sag. Organisationen opererer i civilsektoren
og kaster et kritisk blik på den måde den offentlige (og private) sektor løser
velfærdsopgaver på. Forbundet har tre politiske udvalg, som består af demokratisk valgte frivillige, assisteret af ansatte konsulenter på hovedkontoret. På
forbundets hjemmeside og i forbundets blad, HandicapNYT, finder du meget
mere om det store arbejde, ligesom du via personlig kontakt kan søge hjælp
og selv bidrage. Udvalgene arbejder med:
Tilgængelighed
(for mere viden kontakt informationsmedarbejder Bente Rødsgaard)
Bygge- og Trafikpolitisk udvalg
Socialpolitik
(for mere om dette område kontakt politisk konsulent Jeppe Kerckhoffs)
Socialpolitisk udvalg
Arbejdsmarked
(for mere om dette område kontakt politisk konsulent Jeppe Kerckhoffs).
Arbejdsmarkedspolitisk udvalg
De politiske udvalg
De politiske udvalg tegner forbundets politiske profil - i samarbejde med de
øverste organer i forbundet: Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget. Udvalgenes arbejde består i mødeaktivitet, udarbejdelse af høringssvar og kontakt
til politikere, medier og aktører på tværs af samfundets sektorer.
Rådgivningsteamet
Forbundets rådgivningsteam er en central platform til vidensakkumulering.
Rådgivningen fungerer som et samarbejde mellem ansatte og frivillige - alle
med en relevant faglig og erfaringsmæssig baggrund - som hjælper medlemSeptember · 33

mer, hvis sager er gået i hårdknude. Rådgivningen giver organisationen et
godt og veldokumenteret billede af, hvilke problemstillinger der rører sig ude
blandt medlemmerne.
Tilgængelighedsrådgivning
Bygge- og Trafikpolitisk udvalg yder rådgivning om tilgængelighed i forbindelse med byggesager. Udvalgets arbejde er ligeledes en vigtig vej til vidensakkumulering.
Videreformidling af viden
Den viden, som rådgivningsteam og tilgængelighedsrådgivning genererer, videreformidler vi til vores politiske paraplyorganisation ’Danske Handicaporganisationer’, men vi er også i tæt dialog med beslutningstagere, medier og andre aktører på handicapområdet - ligesom der arrangeres events og aktioner.
sh, kilde: danskhandicapforbund.dk
Kontakt DHF på 39 29 35 55 eller dhf@dhf-net.dk

Støt vore annoncører
De støtter os
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DHF’s lokalafdeling - Bestyrelsen
Formand
Rikke Kastbjerg
		

Østerby Alle 20
8310 Tranbjerg

Tlf. 20 22 04 23
k@stbjerg.dk

Per Jacobsen
Askelunden 16
		
8300 Odder
Medlem af det lokale beskæftigelsesråd

Mobil 23 82 42 11
per@perjac.dk

Kasserer

Bestyrelsesmedlemmer
Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9
		
8200 Århus N
Helle Szydlowski
		

Bymosevej 5
8210 Århus V

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
		
8260 Viby J
Jørgen Laursen
		

Tlf. 86 10 46 88
info@handiplanplus.dk

Asser Rigs Vej 68
8960 Randers SØ

Tlf. 30 62 28 07
hsz@aarhus.dk
Tlf. 61 60 97 27
m-lhahn@hotmail.com
Tlf. 50 50 59 43
joergen.laursen@live.dk

Suppleanter
Jeppe Ladefoged
		

Harevænget 45
8450 Hammel

Tlf. 29 72 73 64
jeppeladefoged@gmail.com

Helle Birkmose Nielsen
		

Jernaldervænget 31
Tlf. 27 12 54 58
8220 Brabrand
hellebirkmose@gmail.com
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