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Nye tider…
Tekst: Rikke Kastbjerg
Generalforsamling 2014
Vores årlige generalforsamling er netop
overstået. Vi havde
en rigtig god dag
og en hyggelig aften. Bestyrelsen er
meget glad for at så
mange deltog, og at
det var en god blanding mellem medlemmer, som ofte deltager i vores arrangementer og medlemmer, som var
med for første gang.
Vi godkendte regnskabet og beretningen, som du kan læse længere inde i
bladet. Der var også valg til bestyrelsen.
Her sagde vi farvel til Per og Jeppe, som
vi har været rigtig glade for at have i
bestyrelsen. Til gengæld kunne vi sige
velkommen til Gert Riis som ny kasserer
og Ole Storm, der er suppleant.
Økonomi og aktiviteter
I den kommende tid er Aarhus /

Randers Afdelingen nødt til at tænke mere over, hvor mange penge vi
bruger. Vi har valgt at låne en stor
del af afdelingens likvide midler til
hovedforbundet, og lokalt bliver vi
derfor nødt til at skrue ned for forbruget.
Det betyder, at vi desværre bliver nødt
til at aflyse den planlagte tur til København i denne omgang. Turen går
ikke i glemmebogen, og vi håber, at
vi kan afvikle den på et senere tidspunkt.
Aktiviteterne stopper selvfølgelig ikke
helt, og vi glæder os til at se jer til
Mad med Mille, sommerfest og meget mere. Derudover kom der også
flere gode forslag til aktiviteter i forbindelse med generalforsamlingen.
Til slut vil vi gerne ønske alle medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig
god og solbeskinnet sommer.
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Aarhus / Randers afdelingens beretning 2014
Bestyrelsens arbejde
Samarbejdet i bestyrelsen har fungeret godt i det forgangne år. Som
noget nyt har vi holdt kaffemøder
og efterfølgende bestyrelsesmøde på
bosteder for medlemmer og andre interesserede, hvor der så var mulighed
for at møde bestyrelsen til debat. Vi
startede på Tagdækkervej i Hammel
i august, og i september besøgte vi
Boligerne Lene Bredahls Gade i Randers. I begge tilfælde var det en stor
oplevelse for at besøge bostederne,
og vi fik en rigtig god mulighed for
at møde nuværende og forhåbentlig
kommende medlemmer i deres eget
hjem. Vi fik også et bedre indblik i,
hvilke udfordringer der er i dagligdagen og i livet generelt.

bundet. I øvrigt et lån der forrentes. En
ordning der tjener både afdelingen og
Hovedforbundet til bedste.

Økonomi
Regnskabet for 2013 er hentet hjem
fra vores revisor KPMG. I år skal det
nævnes, at KPMG endnu engang har
kigget os efter i sømmene og sat tallene op på en nydelig og professionel
måde. Vi skylder dem stor tak for deres ulønnede hjælp. De væsentligste
tal fra regnskabet vil blive præsenteret på generalforsamlingen.

Afdelingen har også modtaget sponsorater i det seneste år. Musikhuset
Aarhus har valgt at indgå i et samarbejde med os, 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. En anden
kulturinstitution, som vi samarbejder
med, er ARoS, der sponsorerede vores seneste rundvisning.

Vores afdeling lider ikke nød og set i
forhold til sidste års generalforsamling,
har vi lagt os på sinde og i selen for at
bruge af midlerne. En god del af afdelingens formue er lånt ud til Hovedfor-

Sponsorater
På Handi-K@ er afdelingen med i en
styregruppe, der er med til at udvikle
Mitii (Move It To Improve IT), se gerne
websitet http://mitii.com. Projektet
har til hensigt at styrke hukommelse
og bevægelse hos personer med spastisk lammelse. Projektet har nydt
godt af et større sponsorat fra afdelingen, se nærmere i regnskabet.
Endelig vil vi gerne minde om, at afdelingen har mulighed for at støtte
enkelt-medlemmer økonomisk efter
ansøgning.

Årets arrangementer:
Generalforsamling 2013
Den 6. april afholdte vi den årlige
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generalforsamling. Hovedtemaet på
generalforsamlingen var afdelingens
formue, og debatten, omkring hvad
pengene bør bruges til, blev startet.
Til posterne som ordinære bestyrelsesmedlemmer blev Claus Bjarne,
Jørgen og Helle S. genvalgt. Per blev
valgt på kassererposten. Jeppe og
Helle B. blev valgt som suppleanter.
Mad med Mille, et år er gået
I det forgange år siden sidste generalforsamling har der været mange forskellige former for MmM: Vi har haft
både en iransk og en brasilianske kok
til at lave mad sammen med os. Vi har
haft MmM forklædt som vælgermøde. Vi har haft Thomas Arpe til at fortælle om sit arbejde i Uganda og sidst
men ikke mindst: MmM er flyttet! Vi
har fundet nye og langt bedre lokaler på Lyngå Skolen i nord-byen. I den
nærmest fremtid byder MmM også på
gæster: I april kommer René Skau og
fortæller om sit arbejde i DUKH, i maj
står den på MmM a la Cuba, og i juni
holder vi sommerafslutning. Vi håber
at se endnu flere den 3. onsdag i måneden til hygge, god mad og spas.
Besøg på GAIA Museet
Den 22. maj havde vi fornøjelsen at
invitere 22 nuværende og eventuelle nye medlemmer på besøg på
GAIA Museet. 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. Alt i alt en aften
med mulighed for social hygge, kunsten set fra en anden vinkel og nyt fra
foreningen.
Medlemsweekend i Schleswig
I weekenden, hvor maj blev til juni,
nød vi et solbeskinnet Schleswig. Vi
var indkvarteret på det meget hyggelige og tilgængelige Hotel alter Kreisbahnhof. Lørdag gav Flemming Meier
fra SSV (Sydslesvigs Vælgerforbund)
et rigtig spændende oplæg om at
være en del af det danske mindretal
i Tyskland. Resten af weekenden blev
brugt på indkøb, et besøg på Dannevirke og gåture på havnen.
»VANDHALLA«
4. oktober havde vi lejet os ind i Egmont Højskolens nye super tilgængelige svømmehal. Der var mulighed for
at prøve varmtvandsbassin, svømmebassin og ikke mindst den seje rutsjebane, som også kørestolsbrugere kan
bruge. Efterfølgende var der fælles
spisning på højskolen.
Rundvisning på ARoS
Onsdag den 9. oktober var vi på
ARoS. Denne gang kunne vi blive klogere på maleren Kay Christensen og
hans værker. En meget inspirerende
guide ledte os igennem udstillingen
»Det evige eventyr«. Efter den spændende rejse var vi en tur forbi et par
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værker i udstillingen »Director’s Choice 7-9-13«, hvor vi blev præsenteret
for værker af kunstnere, som Kay
Christensen er blevet inspireret af.
Besøg på Randers Kunstmuseum
Onsdag den 6. november var det
Randers Kunstmuseums tur til et besøg. Vi var ca. 10. Vi blev vist rundt af
en meget dygtig rundviser, som vidste
rigtigt meget, om det kunst vi så. Alle
fik meget ud af det.
Bagefter gik de fleste ud at spise. Det
er det gode, at når vi besøger kunstmuseer, så hygger vi bagefter. Det er
vi gode til i DHF.
Julefrokost
Fredag den 29. november sidste år
holdt vi afdelingens julefrokost på
restaurant Navigator på Marselisborg
lystbådehavn.
Det var en stor succes. Vi var næsten
50 mennesker til 3 retter god mad,
masser af snak og hygge. Det var rart
at se mange nye ansigter blandt alle
de gamle kendinge.
Julehygge
I starten af december var afdelingen
vært ved et julehyggearrangement, hvor
der blev nydt gløgg og æbleskiver. Som
altid var der også hygge og pakkespil.
Vinsmagning
I 2014 blev der lagt hårdt ud, hvor vi
smagte på adskillige vine fra forskel8 · Maj

lige lande med lækre godbidder leveret af Liber Vin fra Randers.
Tøsedag
På utallige opfordringer vovede vi pelsen og inviterede afdelingens piger til
en dag i quindernes tegn. Vi havde
inviteret en håndlæser, en stylist, en
kosmetolog og en massør til at give
idéer, fif og gode råd til farvevalg,
fremtiden, produkter og generel velvære. Vi fik igen i år en fin goodiebag
fra Magasin.
Ud over »underviserne« var der sladder, drinks, hygge og lækre tapas til
langt ud på aftenen.
Dansk Handicapdag
Handicapdagen den 15. marts blev
afholdt i Folkedanserhuset i Herning.
Dagen bød på hovedtale ved næstformand John Sørensen under temaet »Tilbage på sporet – et liv med
lige muligheder kræver støtte fra hele
befolkningen – hvor blev den af?«.
Herefter holdte tidligere rådmand fra
Aarhus, Dorte Laustsen, oplæg om livet før og efter ulykken. Dagen bød
derudover på lotteri og muligheden
for at tage en svingom.
Bladet og hjemmesiden
Efter at Solveig desværre ikke længere
er vores redaktør, har bestyrelsen oprettet et bladudvalg, og Helle har påtaget
sig opgaven med at samle materialet.
Rent økonomisk bidrager bladet som

altid med en ikke uvæsentlig indtægt
til afdelingen årligt. Bestyrelsen vil i
den kommende tid gøre en indsats
for at sikre, at bladene udkommer
ifølge planen.
Hjemmesiden bestyres af Mille og Per,
men andre deltager naturligvis også
ind imellem.
HPU – Handicappolitisk udvalg
HPU har i årets løb afholdt en god
håndfuld møder. Udvalget har som
altid en vigtig rolle at spille både som
et forum for idéer, forslag og handlinger. Det er vigtigt, at vi har denne mulighed for at mødes, lettere uformelt,
og drøfte de problemstillinger, der
gør sig gældende for borgere med
handicap og for vores medlemmer i
afdelingen.
Vi har i det forgangne år haft fokus
på prostitution og handicap, handicapkørsel, det uheldige i opsplitningen i handlekommune og betalingskommune (BPA-ordningen), ptalater
(usundt gummi) i katetre, ny handicappolitik i Aarhus Kommune, kommunalvalg etc.
Vi følger stadig BPA-området tæt,
og lige om lidt vedtages der ny lovgivning på området. Også det må vi
forholde os til.
Har nogen lyst til at deltage i HPU’s
arbejde, skal I være velkomne.

i kommunalvalgets tegn da vi har
skrevet personligt til alle nyvalgte og
»gamle« politikere og ønsket dem tillykke med valget. I den forbindelse
benyttede vi os af lejligheden til at
gøre opmærksom på nogle af de førnævnte mærkesager samt handicapkørsel, tilgængelighed og beskæftigelse.
Vi vil også holde de politikere, der var
med til Mad med Mille arrangementet, fast på de ting, de lovede at arbejde for.
Samarbejde på tværs
DHF Region Midtjylland
Knud Mikkelsen (Odder) og Per (Aarhus / Randers) har været regionsrepræsentanter i den østlige del af
region Midtjylland. De væsentligste
opgaver har som i de tidligere år været at deltage i afdelingernes generalforsamlinger og deltage i Hovedbestyrelsesarbejdet.
I februar blev der afholdt årsmøde i
Region Midtjylland. Ny repræsentant
er for »vores« område: Leif Særkjær,
Herning. Knud Mikkelsen, Odder, er
valgt som suppleant for et år.
DH lokalt
Repræsentanter fra bestyrelsen deltager som hidtil i bestyrelsesmøderne
og i andre aktiviteter, der arrangeres
af DH.

Udvalgets arbejde har stået meget
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DHF julefrokosten
En aften i december 2013 holdt
Dansk Handicap Forbund julefrokost
på Restaurant Navigator på lystbådehavnen. Til denne begivenhed var
min mand Peder og jeg med. Vi er
hjemmefra blevet enige om, at vi ikke
ville sidde ved det samme bord. Derved kom vi lettere til at snakke med
forskellige mennesker. Denne julefrokost var netop indrettet sådan, at der
var nogle runde borde, så Peder og
jeg satte os så bare ved to borde.
En julefrokost er sammensat med to
hovedpunkter. Nemlig spisning og
snakke. Se, her kommer mit handicap
kraftigt ind i billedet, da jeg er spastiker både i krop og i stemmen. For
tit, imens vi spiste, ville jeg kommutere noget, som de andre ved bordet

snakkede om. Men også ved denne
julefrokost takkede jeg for min Tobil
øje computer, som jeg har fået bevilget. For her skal en pandepind ikke
bruges, og jeg syntes, at snakken
også for mig gik lystigt.
Nu er det et par dage siden, at denne
julefrokost blev holdt, men det, som
jeg husker som noget positivt, var, at
der ikke var lagt op til andet end spisningen, for ved mit bord sad der også
en af Peders tidligere afløsere, så en
snak gik også der.
Julefrokosten sluttede ved midnat, og
Peder og jeg fandt hinanden og kørte
hjem.
Claus Kirstein Andersen

Mad med Mille
Mad med Mille er vores månedlige
arrangement, hvor vi laver og spiser
god mad sammen.
Lyngå Skolen lægger lokaler til, og
konceptet er, at vi alle skal hjælpe til:
Hvis du ikke lige er så god til at skrælle kartofler, har du måske en hjælper,
der kan - og så kan du jo underholde
dem, der kan.

Vi mødes kl. 17 den 3. onsdag i måneden. Maden koster kun 50,- og
drikkevarer kan du tage
med hjemmefra eller
købe af mig.
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Vinsmagning med Mille
En fredag aften i februar var vi ca.
femten personer der mødtes i Milles
fælleshus. Anledningen var vinsmagning, som vi havde meldt os til forinden. Da alle deltagere havde sat sig
til bords manglede vi kun én – nemlig
hende der skulle komme med vinen!
Heldigvis mødte hun op, noget forsinket. Vi fik hurtigt fordelt hendes medbragte tapas og propperne begyndte
at flyve. Vores guide var fra Liber Vin
fra Randers. Hun havde syv forskellige
vine med og vi startede med den billigste til ca. 70 kr flasken. Som en ekstra finesse ved smagningen havde hun
arrangeret forskellige smagsvarianter i
det medbragte mad. Der var sødt, surt,
krydret og fedt. Hendes pointe var, at
vinene vil tage sig forskelligt ud alt efter hvilken type mad man spiser til. Det
viste sig også at være rigtigt, og det var
meget pussigt at opleve, hvor forskellige indtryk man fik af den samme vin.
Vores vin-guide havde valgt flere italienske vine, en australsk og et par
spanske. Hun havde ingen franske,
selv om hun efter egen mening synes,
de er nogle af de allerbedste vine.
Men hun mener, at man trods alt får
mere for pengene i ikke-franske vine.
Efterhånden som vi fik tømt flaskerne
blev forsamlingen mere løssluppen og
det var også som om, at vinene smag-

te bedre. Maden var også virkelig lækker, så der var også noget at komme
efter for dem af os, som ikke kunne
drikke, da de skulle være chauffører.
Afslutningsvis fik vi mulighed for at
bestille de vine vi havde smagt. Jeg
selv blev revet med af stemningen
og bestilte nogle stykker af en rigtig
god italiensk Tempranillo rødvin. Efter
at vores vin-guide var færdig med sit
program, blev de fleste af os hængende og fik tømt slatterne i flaskerne. Alt i alt en rigtig hyggelig aften,
hvor vi var nogle der blev lidt klogere
på rødvin, men for mit vedkommende allerede har glemt det meste igen.
Successen kunne sagtens gentages
en anden gang efter min mening.
Mikkel Bundgaard
Maj · 15
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Hjælper og forsikring
Jeg synes, det kan være lidt svært at
finde rundt i det der med, hvordan
jeg er dækket forsikringsmæssigt,
hvis min hjælpere laver en skade på
mine eller andres ting.
Derfor spurgte jeg Handi-Forsikringsservice, hvor jeg har min hjælperforsikring.
Her er, hvad de skrev tilbage:
 r jeg dækket, hvis min hjælper
E
laver skade på mine ting?
Ja, vi dækker, hvis dine hjælpere laver
skade på dine ting, dog er der en selvrisiko på 1.000,Er jeg dækket, hvis mine hjælpere
laver skade på andres ting? F.eks.
ved besøg eller lign.
Ja, så er det ansvarsdækningen, der
gælder på dette område, så vidt man
kan gøres ansvarlig for skaden.
Betyder det noget, om jeg er inviteret, eller jeg kommer uanmeldt?
Nej

den forsikring, der dækker evt. skade.
Jeg spurgte også DUKH (Den uvildige
konsulentbistand på handicapområdet), hvordan det er med forsikring af
mine hjælpemidler.
Her er, hvad de svarede:
Hvem har forsikringspligten for
mine hjælpemidler? (ikke bil)
»Der kan ikke stilles krav om, at brugeren skal holde hjælpemidlet særskilt forsikret. Borgeren er forpligtet
til at passe på hjælpemidler som på
sine egne ting. Beskadiges hjælpemidlet, eller går det til grunde, kan
kommunalbestyrelsen, hvis brugeren
eller skadevolderen har en familieforsikring, undersøge, om skaden
kan dækkes. Brugeren har pligt til at
medvirke hertil.« (Vejleding om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v..
Vejledning nr. 6 i Serviceloven)
Marie-Louise

Vil min hjælperforsikring dække,
hvis min hjælper ridsede en bil,
jeg havde lånt?
Nej, ikke når der er tale om bil, hvor
der i forvejen er en forsikring, så er det
Maj · 19

Handikano - Naturen og friluftslivet er for alle
Er du tidligere sejler, eller har du
altid haft en drøm om at tage på
lejrtur og sove i tipi? Er det ultimative for dig at få lov at sove i
en hængekøje syv meter oppe i
luften med trætoppe som nærmeste nabo, eller har du bare drømt
om at opleve naturens stille glæder? Søger du efter ideer til familiens sommerferie, eller savner du
udstyr eller uddannelse så du selv
kan drage ud på eventyr? Så findes svaret måske her...
Handikano er den slags virksomhed
der giver ordene »intet er umuligt«
en ramme, der er til at forstå: friluftsliv for alle. Her gøres drømmen til din
helt egen oplevelse, om nødvendigt
med specialudstyr, så alles vilkår er
mødt og taget hensyn til. Og alle er
velkomne: enkeltpersoner og grupper, institutioner og private, små og
store, unge og ældre. Handikano har
specialiseret sig i friluftliv, udstyr og
individuelle løsninger til mennesker
med særlige behov. De tilbyder dagsog døgnarrangementer spækket med
oplevelser - lejrliv, bål, kanosejlads,
træklatring, svævebaner og kæmpegynger, og meget mere. De afholder
kurser og uddannelse i bl.a. træklatring. De gør deres viden tilgængelig i form af konsulentydelser til
institutioner, kommuner og regioner.
Og da det har vist sig, at mange af

deres kunder mangler mobilt udstyr
til lift- og forflytning, udvikler Handikano egne løsninger. De forhandler
også en terrængående kørestol og
vacuumpuder til lejring og stabilisering. Alt dette med målet at gøre naturen og friluftslivets store oplevelser
tilgængelige for alle, og altid tilpasset
den enkeltes behov.
Erik og Bo, der tilsammen er Handikano, har én mission med deres virksomhed: at nulstille handicappet for
en stund, og at skabe plads til eventyret. Fortællingen om Handikano begyndte for syv år siden, da Erik gjorde
alvor af en gammel drøm om at gøre
naturoplevelser tilgængelige for alle.
Hvorfor skulle unikke friluftsoplevelser kun være forbeholdt mennesker
uden fysiske begrænsninger? Tanken var tænkt og iværksætteren gik
i gang. Det mest nærliggende var at
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få gjort kanoen tilgængelig - også for
mennesker der tilbringer livet i en kørestol. Den første tur blev til flere, årene gik, og Erik fandt en fælles eventyrer i sin gode ven Bo, der også lever
for at komme ud i naturen og skabe
oplevelser, der er varige. Sammen har
de nu udvidet aktiviteterne til også at
omfatte meget andet end kanoture
og det enkle lejrliv. For Erik og Bo er
drivkraften den glæde og det livsmod
de mærker fra de mange mennesker
de er sammen med på ture og arrangementer. Det samme er tilfældet når
de skaber nye muligheder og øget
livskvalitet med deres specielle udstyr.
Og de går gerne langt for at leve op
til mottoet - »din drøm er vores udfordring«.
Deres fælles rejse er dog langt fra
nået til vejs ende. Der dukker hele tiden nye ideer, muligheder og projekter op i horisonten, og i erkendelsen
af at virksomhedens profil er løbet fra
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navnet Handikano, skifter de i løbet
af sommeren navn til DITFRILUFTSLIV.
DK. Det er dog stadig det særlige behov, øjenkontakten og lysten til eventyret, der er i centrum.
Vil du vide mere?
Kontakt Erik Derdau på erik@handikano.dk eller 3029 5304 eller én fra
vores bestyrelse, så er vi gerne behjælpelige med at formidle kontakten.
- eller se mere på:
Handikano.dk
Facebook.com/handikano
Instagram.com/handikano
HandiGear – kanal på YouTube
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