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Leder
DHF - Århus skal styrkes
Af Rikke Kastbjerg
DHF – Århus er en af Dansk Handicap Forbunds største afdelinger, men
vi er desværre ikke den mest aktive.
Det vil vi i bestyrelsen rigtig gerne
være med til at ændre på. Det er dog
en opgave, som vi ikke kan løfte alene.

som helt sikkert er medlemmer hos os.
Derudover vil vi skabe mulighed for at
flere kan deltage i konkrete opgaver og
midlertidige arbejdsgrupper og udvalg.

Vi har planer om, at nogle af vores fremtidige aktiviteter skal foregå i Randers,
I oktober havde vi en meget konstruk- og vi vil derfor rigtig gerne høre fra vores
tiv arbejdsdag i bestyrelsen, hvor vi medlemmer i Randers, hvis de kender til
fastlagde nogle aktiviteter i kalende- lokaler, hvor vi kan være.
ren, og hvor vi fik talt om afdelingens
frem-tid. Der er masser af ting at tage Længere inde i bladet kan du læse om
fat på i forhold til handicappolitik og nogle af de aktiviteter, som vi er ved at
akti-viteter, og så vil vi fortsat gerne planlægge, og vi håber at se rigtig mange
af jer.
øge tilknytningen til Randers.
I bestyrelsen tror vi på, at en af må- Vi vil selvfølgelig også rigtig gerne høre
derne til at løfte afdelingen, er at vi får fra dig, hvis du har en god idé til aktiviinvolveret flere medlemmer i det, der teter eller andet, der vedrører afdelingen.
sker. Vi vil derfor arbejde på, at vi bliver
Vi har brug for dig!
bedre til at bruge de ressourcepersoner,

Tilmelding: NU!!!!
Husk vores hyggelige julefrokost fredag den 10. december.
Kontakt:
Marie-Louise på e-mail: m-lhahn@hotmail.com
eller på telefon nr.: 61609727
Se mere på hjemmesiden: www.dhf-aarhus.dk
December · 3

4 · December

Indkaldelse til generalforsamling
Onsdag den 6. april 2011 kl. 17.00
Langenæs HandicapCenter, Langenæs Allé 21, 8000 Århus C
Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling
med følgende dagsorden:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkommen
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmeudvalg
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag

7. Fremtidigt arbejde
8. Valg af bestyrelse
			 Valg af kasserer
			 Valg af to bestyrelsesmedlemmer
			 Valg af to suppleanter
9. Eventuelt
Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke,
senest den 23. marts 2011 på mail k@stbjerg.dk eller pr. post til
Rikke Kastbjerg, Østerby Allé 20, 8310 Tranbjerg J.
Efter generalforsamlingen får vi lidt at spise. Alle er velkomne,
men af hensyn til bestilling af maden vil vi meget gerne bede dig melde dig til
hos Per på tlf. 86 99 54 30 eller mail per@perjac.dk.
Vel mødt!
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Dit menneskesyn - mit handicap
af Rikke Kastbjerg
I år er det kongresår, og denne gang
var der meget fokus på diskrimination
og situationer, hvor sproget overfor
mennesker med handicap har taget en
drejning mod det ubehagelige. Flere
oplever direkte konfrontationer, og
der har været udtalelser i pressen. Dette vil vi selvfølgelig ikke finde os i, og
kongressen udsendte derfor en pressemeddelelse, som du også kan læse her
i bladet.
Kongressen blev afholdt på Egmont
Højskolen i dagene 21. – 24. oktober 2010. Programmet startede fredag
aften, hvor vi fik et både politisk og
humoristisk indlæg fra højskolens forstander Ole Lauth.
Fredag morgen startede selve kongressen. Første punkt på dagsordenen var
beretningen. Formanden, Susanne Ol-

sen, kom med sin mundtlige beretning
som supplement til den skriftlige fra
udvalgene. Herefter var der debat, inden beretningen blev godkendt. Over
middag blev der set nærmere på regnskaberne for 2008 og 2009. Økonomien i Dansk Handicap Forbund er noget trængt, og der blev stillet spørgsmål
og kommet med forslag til fremtiden.
Om eftermiddagen var der 5 workshops, som skulle danne grundlag for
det fremtidige arbejde:
1. Visioner for førtidspension og
fremtidens arbejdsmarked, pensioner, fleks- og skånejob
2. Visioner for kompensationsbegrebet
– nerven i dansk handicappolitik
3. Tilgængelighed – Hvordan formidler vi, når tilgængeligheden halter?
4. Lokalafdelingerne – DHF’s hjerte
5. Aktion »Skaf et medlem«

Rikke Kastbjerg, formand i
DHF Århus afd. og formand for
Informationsudvalget i DHF.
Hun fremlægger her, resultatet
af workshoppen »Aktion skaf et
medlem! – en landsdækkende
aktion«
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Claus Bjarne Christensen, næstformand i DHF Århus afd. og formand for BTPU (Bygge- og Trafikpolitisk Udvalg), fremlægger her, resultatet af workshoppen »Visioner for tilgængelighed – hvordan
formidler vi, når tilgængeligheden halter?«

Det var en utrolig spændende eftermiddag, hvor alle fik mulighed for at
give deres bidrag og idéer til arbejdet i
udvalgene i de kommende år.
Om aftenen blev der samlet om på dagens punkter. Regnskaberne blev godkendt, og de forskellige workshops frem
lagde, hvad de var kommet frem til.
Lørdag startede dagen med, at alle
kandidater til valgene fik mulighed for
at præsentere sig. Herefter blev de indkomne forslag behandlet. Et flertal på
kongressen besluttede, at
• Kørselstaksten fortsat fastsættes i forbindelse med budgettet for det kommende år.
• Kongressen fortsat holdes hvert 2. år.
• Fastholde princippet om at medlemmer uden handicap først har stemmeret, hvis de vælges til en tillidspost.
• En del af afdelingernes kontingent
andel tilbageholdes til opsparing til
deltagelse i kongresserne fremover.
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Efter forslagene var der valg. Der var
genvalg til landsformand Susanne Olsen, næstformand John Sørensen og
hovedkasserer Erna Christensen. Bente B. Rey, Claus Bjarne Christensen,
Gudrun Budde Gade, Lena Nielsen,
Lis Schou, Lotte H. Mørkhøj, Rikke
Kastbjerg, Stig Langvad, Sven Astrup
Knudsen og Tonny K. A. Ploug blev
valgt til hovedbestyrelsen.
Lørdag eftermiddag mødtes den nye
hovedbestyrelse, og her blev der valgt
fire medlemmer til forretningsudvalget. Disse blev Anni Kvisgård, Bente
B. Rey, Hans Jørgen Møller og Rikke
Kastbjerg.
Lørdag aften sluttede vi kongressen
af med manér med en god middag og
fest.

Hvad sker der i DHF Århus
Vi er i gang med at planlægge følgende aktiviteter:
Februar
Tøseaften
20. marts
Dansk Handicap Dag
6. april
Generalforsamling
13.-15. maj
Weekendtur til Slettestrand
Følg med i bladet og på hjemmesiden www.dhf-aarhus.dk,
hvor der vil komme flere informationer.

Vidste du…
Vidste du:
At du kan få en hjælper gratis med på
Skanderborg Festival?

Husk også at tjekke hjemmesiden
www.dhf-aarhus.dk for andre steder,
hvor det er gratis for dig at have en
hjælper med ind.

På deres hjemmeside skriver de, at din
hjælper altid kan komme ind til halv Hvis du kender steder, der ikke er med
pris og hvis du kommer med et afslag fra på listen, må du meget gerne skrive til
din kommune om dækning af billetten, mig, på mail: m-lhahn@hotmail.com.
kan du få en gratis billet til din hjælper.
Mille
Se mere på www.smukfest.dk.
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Medlemsweekend
Ta' med på vores hyg'lige medlemsweekend
den 13.-15. maj 2011
Vi holder fast i traditionerne og inviterer til en slap'a weekend ved Vesterhavet.
Der er ikke planlagt de store udskejelser, dog laver vi et eller andet sammen fredag aften: stafetløb, foredrag om blyantens historie, ludo turnering eller måske
vinsmagning, - hvem ved?? ;o)
Lørdag er der frit slag. Der er chance for en tur i hestevogn, spadseretur til
stranden, en time i fitness-afdeling eller varmtvands poolen. Der er om eftermiddagen mulighed for at besøge Action House i Løkken, hvor vi kan bowle og
køre gocart, eller vi kan køre et helt andet sted hen.
Sted:
Dato:
Ankomst:
Farvel:
Pris:
Hjælpere:
Tilmelding:

Feriecenter Slettestrand, Slettestrandvej 142, 9690 Fjerritslev,
tlf. nr.: 9821 7044
13.-15. maj 2011
Fredag den 13., mellem kl. 16 og kl. 17.30
Søndag den 15., efter mokost
750,- kr.
Gratis
Senest 10. april 2011, til mig på e-mail: m-lhahn@hotmail.com
eller på tlf. nr.: 6160 9727
Marie-Louise

Se mere på: www.slettestrand.dk og www.actionhouse.dk
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Tror fremtidens børn også på julemanden?
af Rikke Kastbjerg
Ligesom alle de andre år var der i slutningen af november helt stille i julemandens hus. Sneen lå tæt uden for vinduerne, og i stalden lå rensdyrene i deres
dybeste søvn i halmen. Indenfor lå alle
de små nisser og sov trygt i deres køjesenge, og julemanden og hans kone udsendte en beroligende snorken fra den
tunge dyne. Det eneste, der beviste, at
tiden ikke stod helt stille, var den store
kakkelovn og det store månedsur over
spisebordet i stuen. Urets lille viser bevægede sig stille og roligt tættere på skillelinjen mellem november og december.
Jo tættere den kom på linjen, des mere
liv kom der i kakkelovnen, som hostende og spruttende kom i gang, og en dejlig varme bredte sig ud i huset.
12 tunge slag rungede ud over det stille
hus. Et kort øjeblik var alt stadig stille,
men det var et spørgsmål om sekunder, før der var liv overalt. Julemandens
kone kom vuggende ud i køkkenet,
hvor risengrøden blev sat over ildstedet,
rensdyrene kom på benene, og de små
nisser kom myldrende alle steder fra
for at samles om det store bord i stuen.
Da alle var samlet, spredte spændingen
sig. De ventede alle sammen på, at julemanden skulle komme ind med de
første ønskesedler fra børn rundt om i
verden. De var alle spændte på, hvad
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der skulle laves af gaver til alle børnene.
Dette var som alle de andre år en helt
speciel dag. Det var i dag forberedelserne til julen begyndte. Der skulle bages søde brune kager, nellikerne skulle
stikkes i appelsinerne og grangrenen til
juledekorationerne skulle samles. Alt
dette havde nisserne travlt med at få i
gang, så julestemningen og julehyggen
kunne sprede sig over hele verden, efterhånden som duften og stemningen
fra julemandens hus nåede ud til de
forskellige verdensdele.
Efterhånden som roen sænkede sig
over nisseflokken, bredte der sig en
stille undren blandt nisserne rundt
om bordet. Julemanden var ikke kommet ind i stuen endnu, og klokken var
mange. Alle vidste, at hvis de ikke kom
i gang snart, blev det svært at nå det
hele, og så blev julen og alle julegaverne måske forsinket. Langt om længe
trådte julemanden ind i stuen. Nisserne kunne dårligt nok kende ham.
Det altid brede smil var visket bort,
og nissehuen hang slapt ned langs julemandens ansigt. Han kiggede stille
rundt på nisserne, som stadig var samlet rundt om bordet. Tungt satte han
sig endelig i den store træstol med de
fine udskæringer. Stille sad han der for
bordenden og betragtede den undren-

de nisseflok, der spændte afventede
hans første ord. Der gik lang tid, inden
julemanden endelig sendte sin kone et
sørgmodigt blik, som blev ledsaget af
ordene »postkassen var tom…«. Der
gik et gys gennem stuen, roen blev til
nervøsitet, og panikken bredte sig i
nissernes øjne. Julemandens kone sad
som forstenet. Postkassen, som ellers
bugnede af børnenes ønskelister d. 1.
december hvert år, var tom i år. Det
var aldrig sket før…
Julemanden bad alle sætte sig på deres
pladser, og da alle var faldet til ro igen,
tog han en dyb indånding. »Det, jeg
har frygtet de seneste år, er sket« lød
det fra julemanden, »den sidste magi er
væk. Der findes ikke længere børn, der
tror på julemanden, og det er derfor
der ikke er nogle ønskesedler, der har
fundet vej til vores lille hus på Grønland i år.« Ikke en nisse rørte sig, der
var så stille i stuen, at man ville kunne høre en knappenål falde til gulvet.
Stille fortsatte julemanden, »vi må se i
øjnene, at børnene efterhånden har set
alt det materiale, som modbeviser, at
vi overhovedet eksisterer. Det betyder,
at de ikke længere tror på os, og det er
derfor tid for mig at gå på pension.« I
hjørnet hørte man et par stille snøft fra
en af nisserne, mens de andre sad og
stirrede paralyserede på julemanden.
Pludselig lød der en stille hvisken fra
det fjerneste hjørne, julemanden hæ-

vede langsomt hovedet og betragtede
nisserne. Længst væk var der en lille
nisse, der forsigtigt havde rejst sig. Han
stod nu mussestille og kiggede på julemanden. Julemanden så, at det ikke var
hvilken som helst nisse, der afventende
kiggede ham dybt ind i de store varme
brune øjne. Det var den lille kloge nisse E-mailius. »Ja…?« sagde julemanden
spørgende. »Undskyld jeg forstyrrer,
men jeg mener, der er noget vi bør undersøge, inden alle bliver alt for kede af
det, og især inden julemanden og hele
hans familie går på pension.« sagde
E-mailius. Julemanden så nu endnu
mere spørgende ud, mens han tålmodigt ventede på, at den lidt generte Emailius skulle fortsætte. »Jeg ved ikke,
om I husker, hvad der skete sidste år
her i julemandens hus?« E-mailius kiggede afventende rundt på alle nisserne,
men ingen svarede. »Nej...?« spurgte
E-mailius, og da stadig ingen svarede,
forlod han bordet og gik over til et
stort skab i det ene hjørne af stuen.
Stille åbnede han de knirkende låger,
og til syne kom en stor computer.
»Som I sikkert husker nu, installerede
vi denne computer her i huset sidste år.
Dengang var vi alle enige om, at eftersom vi efterhånden skrev år 2047, var
det vist på tide, at vi også fik adgang
til Internettet. Dette gjorde vi bl.a. for
at alle verdens børn kunne sende deres
ønskesedler via e-mail«. E-mailius nåede ikke længere i sin opklarende tale,
før julemanden sprang op ad stolen.
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Med kun tre skridt fløj han igennem
stuen og hen til E-mailius. Julemanden
stoppede brat op og stod nu og kiggede utålmodigt skiftevis på E-mailius
og på computeren. »Men hvordan…?«
spurgte julemanden »finder vi så alle
ønskesedlerne?« »Det skal jeg vise dig«,
svarede E-mailius.
Roligt satte han sig på stolen foran computeren, som han derefter tændte for.
Bag sig kunne han høre, hvordan julemanden trippede utålmodigt, og hvordan de andre nisser samlede sig rundt
om ham. Da alt var klart, trykkede
E-mailius på knappen, og spændingen
bredte sig blandt nisserne. Det føltes
som om, at tiden stod stille, mens systemet søgte efter ny post. Ikke en nisse
trak vejret, selv julemanden stod dirrende og stirrede spændt på skærmen.
Efter hvad der føltes som
flere timer, begyndte ønskesedlerne at dukke
frem på skærmen. En
utrolig følelse af lettelse og glæde bredte sig
blandt nisserne i stuen, mens
de så ønskesedlerne fra hele
verden rulle ind. Julemanden, hans kone og alle nisserne brød ud i en ubeskrivelig jubel. Alle dansede,
sang og råbte hurra.
»Rolig nu, lød det endelig i
et forsøg fra julemanden på at dæmpe
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nisserne lidt. »Det her er vidunderligt,
men hvis ikke vi snart kommer i gang,
så når vi det ikke! Så alle mand på deres pladser.« I løbet af blot et par minutter var julemandens hus forvandlet
til det travle sted, som vi alle kender.
Værkstedet var i gang med at fremstille alle gaverne, og i køkkenet kom
der gang i småkagebageriet. Veltilfreds
så julemanden sig omkring, hvorefter
han tog et par ekstra godbidder i hånden, før han gik ud for at se til rensdyrene i stalden. På sin vej stoppede han
op og kiggede ud over de grønlandske
snesletter. I sit stille sind kunne han til
sin store tilfredshed konstatere, at det
trods alt alligevel blev jul også i år.

Pressemeddelse
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Randers Kommune - en kort introduktion
Af David Holmberg, næstformand i Randers Handicapråd
Jeg er af bestyrelsen blevet bedt om
jævnligt at skrive om, hvad der rører sig
i vor lokalafdeling i området Randers
Kommune, herunder også om hvad
der rører sig i Randers Handicapråd.

i dag 17 ud af byrådets 31 pladser.

I forbindelse med Kommunalreformen i januar 2007 blev det lovpligtigt
for kommunerne at etablere handicap
råd. I gammel Randers Kommune var
Denne første artikel får en indledende der imidlertid i forvejen tradition for
karakter, således at alle jer – der ikke at have et handicapråd, så da tre hele
lige bor i Randers Kommune – får et og tre halve kommuner blev lagt sambredere kendskab til vor lokalafdelings men til den nye store Randers Komnordvestlige hjørne. Derfor får denne mune, var omstillingen ikke så stor i
artikel et faktuelt og informativt præg. forhold til at etablere det nye handicapråd.
Randers Kommune er landets 8. største kommune med godt 95.000 ind- Handicaprådet i Randers Kommubyggere, og Randers by er landets 6. ner består af 14 medlemmer. De syv
største med ca. 60.000 indbyggere. medlemmer er politisk udpeget, og
Kommunen er derfor præget af én de resterende syv er udpeget af Danstorby, Randers, kombineret med en ske Handicaporganisationer. Jeg er
del landsbyer og landområder. Kom- udpeget til handicaprådet af »vores«
munens næststørste by er Assentoft bestyrelse, dvs. af Dansk Handicap
med ca. 3.100 indbyggere.
Forbund, og derfra videre af Danske
Handicaporganisationer. Selvom jeg
Kommunen har i valgperioden 2010- er ny i handicaprådsregi, valgte Dan14 en socialdemokratisk borgmester. ske Handicaporganisationer at pege
Selve konstitueringen er en historie på mig som næstformand. Det er jeg
for sig, fordi der først blev kåret en naturligvis glad for.
SF-borgmester med borgerlig støtte.
Men så sprang en SF’er i målet, og I kommende artikler har jeg tænkt
Randers Kommune fik derfor et kon- mig at gå nærmere i dybden med hanstitueringsflertal bestående af Social- dicappolitiske emner i Randers Komdemokraterne, Beboerlisten (= En- mune.
hedslisten) og SF. Disse tre partier har
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Det nytter at sidde i et Handicapråd
Af Claus Bjarne Christensen, næstformand i DHF Århus / Randers
Århus Kommunes handicapråd blev
stiftet 1982.
Jeg har siddet i handicaprådet siden
1997 og der er sket en stor udvikling
siden. Rådet bliver taget mere seriøst i
kommunen og har også fået en større
indflydelse. Handicaprådet er en nødvendig vagthund. Handicaprådet vælges for 4 år af gangen – præcis som
kommunevalget.
Med kommunalreformen fra 2007 blev
det lovbestemt, at der skal være handicapråd i alle kommuner. Et handicapråd er et dialogforum, der bliver hørt
i alle spørgsmål, der vedrører borgere
med handicap. Århus Kommune havde
et handicapråd og det ville have været
så let at lade rådet forsætte som intet
var hændt. Men de nye regler krævede
at sammensætningen af handicapråd
skulle være på en bestemt måde. Rådet
i Århus består af 7 repræsentanter fra
kommune og 7 fra handicaporganisationerne. Og lovgivningen kræver at
de kommunalt udvalgte politiske medlemmer er i byrådet eller embedsmænd
i kommunen. Det er ikke nok at et parti har et medlem der interesserer sig for
handicappolitik, hvis vedkommende
ikke sidder i byrådet. Det, at man skal
være politisk valgt og byrådsmedlem,

ser jeg som vigtigt. På denne måde får
vi en røst direkte ind i byrådet. Det vi
taler om i Handicaprådet kommer direkte ind i byrådssalen – i hvert tilfælde
som noget pågældende har hørt.
Med det nyeste handicapråd fra 2010
blev antallet af byrådsmedlemmer øget
fra 2 til 5. Dette er også positivt – nu er
der fem hoveder og hjerter, der kender
debatten i handicaprådet.
Arbejdet er stort. Det sker vi får
flere sager til høring og udtalelse. Dansk Handicap Forbund, der
er med i paraplyen under Danske
handicaporganisationer(DH) holder et
formøde til rådsmøderne. På formødet
ser vi på dagsordenspunkterne og der
laves en fordeling af arbejdsopgaverne.
Vi bruger FN’s handicapkonvention
som en løftestang for at sikre at personer
med handicap kan fungere i samfundet
på lige for med andre. Vi har også en
handicappolitik, som jeg drømmer om
alle vil bruge aktivt. Visionen er at alle
medarbejder kender handicappolitikken og når de gør det, kunne man forvente et bedre møde med kommunen.
Handicappolitik og spørgsmål drejer
sig selvfølgelig om mere end om man
kan komme frem med en kørestol – det
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handler også om uddannelse, særlige
tilbud, hjælpemidler, støtte til personer
med psykisk udfordringer, overgangen
fra barn til voksen, praksis omkring elscootere osv.
Jeg vil afslutte med at henvise til Handicaprådets årsberetning og Århus Kom-

munes handicappolitik. Dem finder du
på http://www.aarhuskommune.dk/
politik/Raad-og-naevn/Handicapraadet.aspx
Claus Bjarne Christensen

Forsøg med ledsagerordning til børn
Servicestyrelsen har igennem 2009 og
2010 lavet et forsøg, hvor helt unge
med handicap har haft mulighed for at
have en ledsagerordning. Med 4 mio.
satspuljekroner har nogen få kommuner fået mulighed for at give de 1215 årige en ledsagerordning. Normalt
er det kun unge mellem 16-18 år, der
kan få bevilliget en ledsager efter § 45
i serviceloven.
»Det har gjort det hele meget nemmere. Det er superfedt at kunne komme
nogle steder, når man skal«. Sådan siger en ung pige, der har brugt ledsageordningen for børn.

Afdækningen af ledsageordningens
anvendelse blandt helt unge viser, at
der blandt de 12-15 årige og deres forældre er interesse for at kunne bruge
ledsagerordningen. I lighed med brugere af den eksisterende ordning for
unge, lægger de vægt på, at ordningen
vil kunne bidrage til, at børn i højere
grad vil få de samme muligheder som
andre på deres alder som at gå i klub,
på venindebesøg og til sodavandsdisco.
Læs hele artiklen på: www.servicestyrelsen.dk/handicap/artikler/ledsageordning-for-unge
Mille
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Rådgivningsteam og bisiddertjeneste
• Står du alene med din sag?
• Føler du dig uretfærdigt behandlet?
• Har du brug for uafhængig støtte og
vejledning?
Vi kan hjælpe! Kontakt Dansk Handicap Forbunds Rådgivningsteam og bisiddertjeneste!

Når du ringer til hovedkontoret bliver
du kort spurgt om dine kontaktoplysninger, dit medlemsnummer, og hvad
det drejer sig om. Herefter bliver du
kontaktet af en rådgiver indenfor een
til to dage.
• Telefon: 39 29 35 55
• E-mail: social@dhf-net.dk

Rådgivningsteamet
DHF tilbyder medlemmer rådgivning,
sparring og i særlige tilfælde hjælp til
ankesager gennem vores rådgivningsteam. Vi bestræber os på at hjælpe
dig, så du selv bliver bedre rustet til at
tackle mødet med kommunen.

Bisiddertjenesten
Dansk Handicap Forbund tilbyder
medlemmerne bisiddere, som kan gå
med dig, når du skal til møde med
kommunen. Vi ved af erfaring, at det
kan være svært at have overblik over
det hele, når man er personligt involTeamet er sammensat af både ansatte veret i sin sag.
og frivillige medarbejdere - alle med en
relevant faglig og erfaringsmæssig bag- En bisidder er en frivillig person, som
grund. Teamet arbejder tæt sammen har gennemgået et bisidderkursus og
om sagerne og indsatsen kvalitetssik- efterfølgende er vurderet egnet til opres løbende gennem værdigrundlag og gaven. Bisidderen kan tilbyde dig en
faglig sparring.
samtale både før og efter dit møde
med kommunen. Alle vore bisiddere
Henvendelse sker til hovedkontoret, har tavshedspligt og arbejder i overhvorefter du viderehenvises til en af ensstemmelse med forbundets etiske
vore rådgivningskonsulenter. Konsu- værdigrundlag.
lenterne ser på din sag og afgør, om
DHF kan gå ind og støtte en anke. Bisidderen er ikke en ekspert, som
I de fleste tilfælde er det dog nok at fører sagen for dig, men derimod en
vejlede i, hvordan du selv kan komme uvildig sparringspartner, som du kan
videre i din sag.
drøfte din situation med.
December · 19

Middag med Mille
Er der andre end mig, der har lyst til at se nogle mennesker?
Jeg lægger op til en stille, rolig aften, hvor vi i fællesskab får lavet mad, men
hvem ved hvad det kan ende med?
Så derfor, kom til hverdagsmiddag den tredje onsdag i hver måned.
• Første gang onsdag den 19. januar kl. 17 i fælleshuset på Myrholmsvej
• Menu: Lasagne
• Pris: 50 kr.
• Hjælper: Som altid gratis
• Tilmelding: Søndagen før
• Drikkevare kan købes for en flad 5’er
De følgende datoer er: 16. februar, 16. marts, 20. april, og den 18. maj. Sted og
menu er ukendt, men tjek på hjemmesiden www.dhf-aarhus.dk eller ring til
mig på mobil 61 60 97 27.
Marie-Louise

Pressemeddelelse
Nu er det slut med at spilde tiden i kioskens kø, nu kan der spilles hjemme fra
stuerne.
Dansk Handicap Forbund har nu indgået en super god samarbejdsaftale med
Danske Spil. Aftalen betyder, at Dansk Handicap Forbund tjener penge, hver
gang der spilles på et af Danske Spils spil. Vel at mærke når der spilles online via
Dansk Handicap Forbunds hjemmeside.
Når du/I i fremtiden tipper eller spiller lotto og lignende, vil det derfor være
dejligt, hvis du/I gør det via Dansk Handicap Forbunds hjemmeside www.danskhandicapforbund.dk
ved at klikke på linket, som vist her på billedet.
Når du/I er inde på Dansk Handicap Forbunds hjemmeside, kan linket downloades til din egen PC, for af den vej
at støtte Dansk Handicap Forbund, når du spiller.
20 · December

INDMELDELSESKUPON
Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund.

Kontingent 2010
Jeg har et handicap		
Jeg har ikke et handicap

Personligt medlemsskab Kr. 272,Kr. 408,Ægtepar/Samboende

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER
Navn: ____________________________________________________________________
Adresse: __________________________________________________________________
Postnr./Adresse: ___________________________________________________________
Kommune: _______________________________________________________________
Fødselsdato: ______________________________________________________________
Hvis du ønsker optagelse i en af de landsdækkende specialkredse
(Det koster ikke ekstra), så sæt et kryds.
Forældrekredsen (forældre til børn med handicap 0 - 18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår: _____________________________________
Barnets handicap: __________________________________________________
Ungdomskredsen (Unge mellem 14 og 35 år)
RYK - Rygmarvsskadede i Danmark
Amputationskredsen
Underskrift: _______________________________________________________________
Indsendt af: _______________________________________________________________		

Kuponen udfyldes og sendes til DHF - Dansk Handicap Forbund:
Hans Knudsens Plads 1 A, 1 · 2100 København Ø.
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DHF’s lokalafdeling - Bestyrelsen
Formand
Rikke Kastbjerg
		

Østerby Alle 20
8310 Tranbjerg

Tlf. 2022 0423
mail: k@stbjerg.dk

Kasserer
Per Jacobsen
Vosnæsparken 9
		
8541 Skødstrup
			

Tlf. 8699 5430
Bil 2382 4211
mail: per@perjac.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9
		
8200 Århus N
Helle Szydlowski
		

Tlf. 8610 4688
mail: info@handiplanplus.dk

Bymosevej 5
8210 Århus V

Tlf. 3062 2807
mail: hsz@aarhus.dk

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
		
8260 Viby J
			

Tlf. 8611 9727
Bil 6160 9727

mail: marielouisehahn@hotmail.com

Suppleanter
Gert Riis
		

Torvevænget 214
8310 Tranbjerg

Hanne J. Arpe
		

Tagdækkervej 10, lejl. 14
8450 Hammel

Tlf. 4018 7740
mail: gert@riisnet.dk
Tlf. 2578 0802
mail: hanne@arpe.eu

DHF Århus afdelingens eksterne medlemmer
Det lokale beskæftigelsesråd - Per Jacobsen

DHF Århus afdelingens hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Medlemsbladet
Bladet udgives af DHF Århus/Randers afdeling.
Redaktør: Gert Riis - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg
Næste nummer af bladet udkommer i uge 06. Deadline for næste
nummer er søndag i uge 02 - Materialet sendes til Gert Riis
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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