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LEDER
Hvad byder 2009 på?
Af Rikke Kastbjerg
Siden vores lokale afdelingsblad sidst
udkom har det været både jul og nytår.
En tid hvor også det frivillige arbejde
holder ferie, men det er også et tidspunkt, hvor det er tid til at gøre status
og se fremad.

nemført i efteråret. Lene, vores projektkonsulent, har været ved at se nærmere
på alle de svar, som vi har fået fra medlemmerne. Længere inde i bladet kan
du læse meget mere om svarene. Men
hvad skal svarene så bruges til?

2008 har været et år med interne forandringer, og vi er blevet en noget
større afdeling, efter at vi kunne byde
velkommen til medlemmerne fra Randers. Alt i alt har det været et år med
udfordringer, og de er ikke alle sammen overstået endnu. Forude venter
et år, hvor jeg håber, vi kan samle og
styrke afdelingen. Der vil være rig mulighed for at tage fat på både politiske,
kulturelle og sociale aktiviteter, og alle
forslag er velkomne.

Både handicappolitisk udvalg og afdelingsbestyrelsen har i den kommende
tid en opgave med at få defineret,
hvilke områder fra undersøgelsen vi
vil tage fat på, og hvordan det skal gøres. Skal der skabes nye samarbejder,
skal der afholdes konferencer eller er
det noget helt tredje, der skal til? Mulighederne er mange, men nu har vi i
hvert fald et solidt fundament for det
videre handicappolitiske arbejde i afdelingen.

Hvad skal resultaterne bruges til?
I 2009 afslutter vi også vores projekt
»Medlemmer i Centrum«. Der vil
selvfølgelig komme en endelig evaluering af projektet, men allerede nu kan
vi se, at der også i Århus er brug for
rådgivning.

Tiltag på landsplan
En af de ting, der senest er sket på
handicapområdet er, at der er blevet
indgået overenskomst for handicaphjælpere. Hvilke konsekvenser den får
i praksis bliver spændende at følge.

2009 bliver måske også året, hvor vi
En anden del af projektet har været en får nye bilregler. Disse regler har været
medlemsundersøgelse, som vi har gen- længe undervejs og forskellige mulig2 · Århus · Februar 2009
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heder har været nævnt, så intet er af- i marts er det emnet for den politiske
gjort endnu.
debat. Resten af året er det op til os
alle at være opmærksomme og fokuEt af de første områder, hvor der skal sere på de forskellige udfordringer, så
gøres status er kommunalreformen. jeg og resten af bestyrelsen håber på at
Når vi mødes til Dansk Handicap Dag se og arbejde sammen med jer.

EN HELT ALMINDELIG TORSDAG
Af Lene Olesen, leneolesen@stofanet.dk
Det er torsdag morgen, og nakken og Smarte elektriske døre har de også fået,
skulderen driller stadig.
men rigelig hurtige, så jeg får ikke læst
den seddel, der er hængt på døren. Nå,
»Nej«, tænker jeg. »Det skal faneme der er også en dør i den anden side, så
være løgn. Nu må der gøres noget!«
jeg svinger omkring for at læse denne.
Måske er jeg lidt sen i det, i hvert fald
Resolut pakker jeg svømmetasken, ta- når jeg heller ikke denne gang at få
ger underbensprotesen på og møver læst beskeden, før døren står på vid
mig ud til bilen. Stående på det ene gab. Lige meget, nysgerrigheden er inben får jeg stolen bakset om bag fø- takt, så sedlen SKAL læses. Det lykkes
rersædet, og sætter mig selvtilfreds bag mig nu at sidde med så lang afstand til
rattet. Nu skal det være! Nu træder jeg den første dør, at denne ikke automai karakter og tager fuldt ud ansvaret tisk går op. I det fjerne kan jeg med
for mit velbefindende.
mine efterhånden ret langsynede øjne
læse beskeden:
Den værste morgentrafik er overstået,
så jeg er fremme ved Århus Svømme- SVØMMEHALLEN ER LUKKET
stadion efter et kvarter. Ud kommer PGA. TEKNISKE PROBLEMER!
stolen, tasken hænges bagpå, kroppen
kastes ned i rulleren og afsted. Det ny- Arghh! Nu var jeg lige…
renoverede svømmestadion har fået ny
indgang. Denne ligger nu længere fra Slukøret triller jeg tilbage til bilen og
p-pladsen, men pyt jeg er jo rullende i får bakset hele molevitten ind igen. På
dag, så hvad gør det…
vejen ud ad indkørslen overvejer jeg,
om jeg nu skal indgyde alle kræfter og
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tage ind i den anden svømmehal Spanien. Jeg ved, at den har en rigtig træls
indgang, men jeg kan jo håbe på, at
der er nogle forbipasserende, der stiller
op til lidt assistance. Hm, jo dæleme.
Nu er jeg jo kommet af sted!
Kvikt og endnu mere selvtilfreds over
min ansvarsfulde beslutning vender
jeg snuden mod øst. Nu ligger jeg
snart og sveder i klorvandet…
Sikkert fremme bliver jeg tvunget til
at bruge en almindelig p-plads. Der er
snævert, men med den gode vilje vil
det sikkert gå. Jeg får døren lukket op,
rejser mig på protesebenet og skal nu
have kørestolen bakset ud. Der er ikke
meget plads for bilen ved siden af, så
jeg har mit bøvl. Pludselig lyder en
dyb stemme:
»Nu ridser du ikke min bil, vel?«
»Nej, selvfølgelig ikke«, svarer jeg hurtigt. Mens jeg hurtigt kaster et blik på
forskærmen og ud af øjenkrogen aner
en ret velvoksen gut.
»Jeg kunne ellers mærke et bump!«,
fortsætter den emsige herre.
Hurtigt får jeg tørret det lille mærke
fra min bil af, men adrenalinen er begyndt at suse.
»Hvis der er en bule, kan du bare
sende regningen til Århus Kommune.
Det er dem, der tvinger mig til at parkere sådan«, svarer jeg irriteret, mens
6 · Århus · Februar 2009

jeg endelig får kørestolen presset helt
ud. Jeg kaster mig over i den og hjuler
af sted, for at komme i vandet, før motivationen er forduftet.
»Sikke en perfektionist«, tænker jeg.
»Det ville den onde lyneme have klædt
ham bedre, om han var stået ud af bilen og spurgt, om han kunne hjælpe
med noget. Hmm, lidt proportionsforvrængning at gå op i den slags detaljer! Desuden var der ikke sket noget
med bilen. Jeg er jo altid forsigtig med
den slags!«
Godt gal i skralden sidder jeg så endelig foran den famøse indgangsdør. Der
er ingen uheldige forbipasserende, så
jeg forsøger selv at få den tunge metaldør åbnet, samtidig med at jeg skal
køre op ad en stejl rampe. Det lykkes
ikke, men jeg når lige at kalde på en
ung mand inde i forhallen. Han springer ud for at hjælpe.
»Skal du ind at svømme«, spørger han.
»Jeps«, svaret kommer prompte. Nu er
jeg snart ved målet!
»Svømmehallen er lukket pga. tekniske problemer!«…
Nakken og skuldrene fik det ikke
bedre denne dag, men til gengæld fik
huset og haven en større omgang, da
jeg kom hjem.
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MEDLEMSUNDERSØGELSE 2008
- RIGTIG MANGE GODE BESVARELSER
Vi vil i denne artikel bringe udpluk
af undersøgelsen, som senere vil blive
publiceret på hjemmesiden og på generalforsamlingen.

Der er stor tilfredshed med boform,
64 angiver at være tilfredse. Kommunen har lavet boligændringer ved 35
medlemmer, kun 4 er utilfredse.

Vi blev meget positivt overraskede 39 er tilfredse med deres praktiske
over de mange besvarelser, i alt 80(33 hjælp, mens 7 er utilfredse.
på mail og 47 pr. brev - 46 kvinder og
62 har de hjælpemidler, de har brug
34 mænd).
for, mens 17 mangler hjælpemidler. 51
Medlemsundersøgelsen har ikke været har fået de hjælpemidler, som de har
sendt til de nye medlemmer fra den søgt om og 9 har fået en standardvare.
gamle Randers afdeling, så langt de fleste, nemlig 67 besvarelser er fra Århus 23 er bevilliget handicapkørsel, kun 1
Kommune. 72 har selv et handicap, 6 af disse bruger ikke anden transport,
er forældre og 2 er pårørende. 27 er 58 er bevilliget handicapbil. 19 kører
i arbejde under en eller anden form, på el scooter/trehjulet knallert/crosmen kun en angiver at have personlig ser/el stol, kun 1 benytter ikke anden
assistance (som er hjælp i forbindelse transport. 2 har selv købt køretøjet. 49
med arbejde). Det undrer os, vi vil se- er tilfredse med deres transportmulignere lave en artikel her i bladet for at heder, mens 17 er utilfredse med deres
transport. Flere efterlyser muligheden
orientere om ordningen.
for spontanitet ved f.eks. at kunne
37 er tilkendt pension efter gammel ord- bruge offentlige transport.
ning, hvoraf 7 får mellemste førtidspension, heraf er kun 2 i arbejde. Også denne Vi er glade for at høre, at godt halvdeproblematik vil vi tage op på et senere len har et godt samarbejde med deres
tidspunkt her i bladet i en artikel om kommunale sagsbehandler eller visitamuligheden for at have job med løntil- tor, men samtidig finder vi anledning
skud. Måske er nogen af de 5, der ikke er til at bemærke, at en del medlemmer
i arbejde faktisk berettiget til højeste pen- oplever kontakten til kommunen nesion. 36 er tilfredse med deres indtægt og gativt. Vi er opmærksomme på det og
21 er utilfredse med deres indtægt.
vil tage det op på et senere tidspunkt.
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Ligeledes vil vi gå videre med jeres
oplevelser af sagsbehandlingstider, da
ca. halvdelen er utilfredse med sagsbehandlingstiden. 50 ville foretrække
kun at have en kontaktperson i kommunen, der så koordinerede med alle
sagsbehandlere, også kaldet en personlig koordinator, mens 20 siger nej tak.
Hovedparten, nemlig 64 kommunikerer med kommunen pr. telefon, en
del efterlyser at bruge e-mail, da folk
af forskellige årsager har det svært med
faste telefontider.

Forbundsbladet HandicapNyt er en
absolut topscorer med 65 for hvad
medlemmerne forventer at bruge tid
på i det kommende år i relation til
orientering om handicap, herefter
kommer lokalbladet med 46. Cirka
halvdelen forventer at bruge enten
forbundets eller den lokale hjemmeside. 52 er tilfredse med tilbuddene i
Dansk Handicap Forbund.

22 har til sidst skrevet forskellige kommentarer. Her har vi især hæftet os ved
en kommentar om at et tilbud der før
også havde mennesker med fysiske
Omkring halvdelen nævner problemer handicap som målgruppe, nu kun vil
med fysisk tilgængelighed til forskel- have mennesker med en senhjerneskalige steder.
de. Det vil vi bestemt gå videre med.
56 går til fysioterapi, mens 39 går til
anden fysisk aktivitet. Vi hæfter os
dog ved at 36 ikke går til anden fysisk
aktivitet, hvoraf 11 heller ikke går til
fysioterapi. Vi vil senere bringe en artikel med bl.a., undersøgelsens forslag
til forskellige former for fysisk aktivitet, da 21 enten er utilfredse med eller
mangler tilbud.
32 bruger fortrinsvis almindelige tilbud, der ikke er specielt tilrettelagt for
mennesker med handicap, mens 28 er
involveret i noget foreningsarbejde.
30 har særlig behov for kommunikation med læge og hospital, heraf har
kun 4 problemer med kontakten.
10 · Århus · Februar 2009

Hvis der er medlemmer, der efter at
have læst denne artikel har spørgsmål
er I selvfølgelig velkommen til at kontakte undertegnede.
Sluttelig kan vi fortælle, at der er trukket lod om gevinsten, som er et gavekort til Magasin, den går til Kirsten
Heil Bach. Vi siger tillykke og sender
gevinsten!
Lene Kjær
socialrådgiver og projektkonsulent
i Projekt Medlemmer i Centrum
træffes nemmest på mail:
projekt@dhf-aarhus.dk
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 15. april 2009 kl. 16.30
MarselisborgCentret, bygning 8, 1. sal
Vi starter med en kop kaffe.
Herefter den årlige ordinære generalforsamling med følgende dagsorden:

0.

Velkommen

1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Valg af stemmeudvalg

4.

Beretning

5.

Regnskab

6.

Indkomne forslag

7.

Fremtidigt arbejde

8.

Valg af bestyrelse
Valg af kasserer
Valg af to bestyrelsesmedlemmer
Valg af to suppleanter

9.

Eventuelt
Efter generalforsamlingen inviterer afdelingen på lidt let at spise.
Ønsker du at spise sammen med os, vil vi gerne have, at du tilmelder dig
til Helle på tlf. 86 26 24 58 eller mail hsz@aarhus.dk
eller til Gert. på tlf. 86 72 05 70 eller mail gert@riisnet.dk.
Vel mødt!
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DANSK HANDICAP DAG 2009
Dansk Handicap Forbund, Region Midtjylland indbyder hermed til

Dansk Handicap Dag 2009
Lørdag den 21. marts i Skovhuset, Fårvang
Tema: Det ku’ være så godt ... - kommunalreformen to år efter
Program
12.00 – 12.30

Ankomst

12.30 – 13.30

Velkomst og herefter smørrebrød

13.30 – 15.30

Paneldebat
»Det ku’ være så godt ... kommunalreformen to år efter«
Oplæg ved
Folketingsmedlem René Skau Björnsson
(Socialdemokraterne)
Rikke Kastbjerg, DHF Århus afdeling
(Hovedbestyrelse og informationsudvalg)
Samt repræsentanter fra Danske Handicaporganisationer og
de kommunale Handicapråd i Favrskov, Silkeborg og Århus
kommuner.

15.30 - 16.30

Pause – natursyn og lidt vandring omkring Skovhuset

17.00 - 18.00

Let aftenbuffet og vi tager hjem

Sted:

Skovhuset, Hedevej 1, 8882 Fårvang (Tlf.)
Vigtig information: Skovhuset er niveaufrit,
har mikrofonanlæg, teleslynge og gode handicaptoiletter.

Pris:

189, - pr. person
(drikkevarer er for egen regning, men priserne er rimelige)

Tilmelding:

Senest den 28. februar til din afdelingsformand
Vel mødt til en god og festlig dag
- med venlig hilsen DHF Region Midtjylland
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KULTURELLE TILBUD
Århus Kunstmuseum – 150 års jubilæumsudstilling
Den 6. januar 1859 åbnede museet dørene for publikum og blev derved den
første offentlige tilgængelige kunstsamling udenfor hovedstaden. Til samlingen
havde man indrettet et par loftrum i det nybyggede Rådhus over for Domkirken, hvor museet havde til huse fra 1859 til 1877.
En kreds af borgere havde ment, at det var vigtigt at også folk ude omkring i
landet fik mulighed for at se god kunst. Allerede tidligere var Århus Kunstforening af 1847 blevet dannet, som nu påtog sig den opgave hvert år at erhverve et
maleri, som skulle indgå i museets samling. Ved starten i 1859 ejede samlingen
således kun få malerier selv, men efter henvendelse til Kulturministeriet lykkedes
det af få stillet 24 malerier fra Den Kongelige Malerisamling på Christiansborg
til rådighed, som i museets første år var rygraden i kunstpræsentationen. Museet
måtte dog levere disse billeder tilbage til Statens Museum for Kunst i 1895.
Til jubilæumsudstillingen er det lykkedes ARoS at genlåne disse billeder fra
Statens Museum for Kunst, så de – sammen med museets egne erhvervelser fra
dengang – kan give et indtryk af, hvad det var for kunst, man dengang anså for
så vigtig, at befolkningen skulle have adgang til det, og man derfor burde have
et kunstmuseum i byen.

Århus Afdelingen vil invitere medlemmerne fra Århus og Randers ind for at
se denne udstilling. Vi mødes den 6. marts 2009 kl. 17.00 omkring billetsalget på ARoS og går sammen ind og ser udstillingen. Det er ikke nødvendigt
med tilmelding.
16 · Århus · Februar 2009
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KULTURELLE TILBUD
Børnearrangement
Forsøgsvis vil vi lave arrangementer for børnene fra afdelingerne i Århus og
Randers og lægger ud med et arrangement for de lidt større børn.
Børneteater Filuren i Århus Musikhus opfører Fontaine-fabler, som teateret angiver er for 7-årige, større børn, unge og voksne.
Den Fontaine-fabel vi skal se opføres den 29. marts 2009 kl. 13.
Fablen er skrevet af den franske digter la Fontaine, og vores egen Johannes Møllehave har gendigtet den. Det er en fortælling, hvor naturen og dyrene får mæle
– men den handler om os mennesker. Fablerne er underfundige og morsomme
historier med en morale. Skuespillerne fortæller, vekslende med dejlig musik af
Aarhus Symfoniorkesters Kammerensemble. Fortælleren er Pia Mourir.
Tilmelding senest den 1. marts 09 til hsz@aarhus.dk eller på tlf. 30 62 28 07.

NY RÅDGIVNING I ÅRHUS,
HVOR DU ER I CENTRUM
Du kan træffe DHF Århus afdelingens projektkonsulent Lene Kjær på kontoret den første og tredje torsdag i måneden. De andre torsdage er der én fra Århus
afdelingens bestyrelse.
Åbningstider: kl. 14-17.
Telefon, e-mail og hjemmeside:
Tlf. 51 87 84 99 - direkte nummer til Lene Kjær
E-mail: projekt@dhf-aarhus.dk - Hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Kontoret: tlf. 51 87 84 98. - E-mail: kontor@dhf-aarhus.dk
Kontoradresse:
Center for Hjælpeordning, Sonnesgade 9, 8000 Århus C
(500 meter fra Musikhuset)
18 · Århus · Februar 2009
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ARRANGEMENTER I DHF, ÅRHUS AFDELING
RESERVER DAGENE ALLEREDE NU!
28. februar 2009:
Bestyrelsen fra Århus tager til Randers
for at mødes med medlemmerne derfra.
6. marts 2009:
Besøg på Århus Kunstmuseum.
21. marts 2009:
Dansk Handicapdag.
29. marts 2009:
Børnearrangement. Teater Filuren
15. april 2009:
Generalforsamling i Dansk Handicapforbund, Århus Afdeling.
Der er efterfølgende spisning
26. juni 2009: Sommerfest.
OBS: Læg mærke til at der er en ændring vedr. denne dato.
Oprindelig var datoen fastsat til den 19.6.09,
men denne dato falder sammen med et andet arrangement.
Der kommer mere i bladet om de enkelte arrangementer når tiden nærmer sig.
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JULEFROKOST
Af Hanne Arpe
Fredag den 12. december holdt Århus Afdelingen julefrokost på Abildhus.
Sildene var blevet væk, de havde taget sig en ekstra svømmetur, men Claus Bjarne tog
ud og fangede dem igen. Så vi
fik den traditionelle sild, og
det var dejligt.
Det var mest de gamle medlemmer, der var mødt op,
men vi sagde også goddag til
et par nye.
Vi havde en hyggelig aften og maden var god - og rigelig.
Vi håber at vi næste år bliver nogle flere – og ikke mindst folk fra Randers-afdelingen glæder vi os til at hilse på.
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LÆSERBREV
Af Hanne Arpe
Århus Afdelingen har tidligere haft succes med weekend-ophold på Slette
Strand og da det i bladet blev annonceret, at dette års tur gik dertil, var der stor
tilslutning.
Vi mødtes fredag eftermiddag og efter at have spist stedets gode mad var der
arrangeret vinsmagning. Det var både interessant og sjovt.
Lørdag gik med forskellige aktiviteter. På trods af den stærke vind tog flere på
hestevognstur igennem skoven. Der var heldigvis en kop kaffe at varme sig på.
Andre valgte at gå ned til vandet – nogle tog sig endda en svømmetur i det viltre
Vesterhav. Saunaen kom i brug - aktiviteterne var mange.
Lørdag aften var der festmiddag, og her blev der snakket og man hyggede sig.
Søndag formiddag var der evaluering – inden turen gik sydpå mod Århus.
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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

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
8260 Viby J

Tlf. 3062 2807
mail: hsz@aarhus.dk
Tlf. 8611 9727
Bil 6160 9727

mail: marielouisehahn@hotmail.com

Suppleanter
Gert Riis

Torvevænget 214
8310 Tranbjerg

Tlf. 8672 0570
mail: gert@riisnet.dk

Hanne J. Arpe

Tagdækkervej 10, lejl. 14
Tlf. 2578 0802
8450 Hammel
mail: hanne@arpe.eu

Århusafdelingens eksterne medlemmer
Det Sociale forbrugerråd - Lene Kjær
Det lokale beskæftigelsesråd - Rikke Kastbjerg

Århusafdelingens hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Redaktionsudvalg: Marie-Louise Hahn, Per Jacobsen og Helle Szydlowski
Næste nummer af bladet udkommer i uge 20
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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Returneres ved varig adresseændring

Returadresse: Vosnæsparken 9 · 8541 Skødstrup
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