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Vi vil ikke diskrimineres
Af Rikke Kastbjerg med inspiration fra kongressens pressemeddelelse
De seneste gange
har vi haft en tradition i DHF. I forbindelse med kongressen
laver vi i en pressemeddelelse, og denne gang var emnet
at vi vil opfordre til,
at Danmark får en diskriminationslov,
der sikrer, at mennesker med handicap
ikke diskrimineres.
Det er en grundlæggende menneskerettighed ikke at blive diskrimineret.
Alligevel har Danmark ikke et generelt
forbud mod diskrimination uden for
arbejdsmarkedet.
En person med indvandrerbaggrund,
som for eksempel bliver afvist af en
restaurant, kan henvise til, at det er
diskrimination, da man ifølge loven
ikke må diskriminere på grund af race,
national eller etnisk oprindelse. En
kørestolsbruger har ingen rettigheder
i den forbindelse. Hvis kørestolsbrugeren vil tegne en forsikring, så har et
forsikringsselskab lov til at sige, at de
ikke vil forsikre ham med henvisning til
hans handicap. Læg dertil, at det generelt set er svært at færdes i samfundet på grund af mangel på elevatorer,
kantstensnedsænkninger osv. Tænk

bare på busserne i den kollektive trafik, som i praksis er utilgængelige for
kørestolsbrugere.
I vore nabolande Norge og Sverige er
det forbudt at diskriminere mennesker
med handicap. Det ønsker vi også, at
det skal være i Danmark.
»I Dansk Handicap Forbund mener vi,
at det vil være godt med en sådan lovgivning. Ikke fordi at vi ønsker at føre
endeløse retssager mod fx butikker og
restauranter og forsikringsselskaber,
men fordi et forbud er et godt signal
at sende. Danskere er generelt et lovlydigt folk, og et forbud vil være et godt
tiltag og en fremtidssikring, med en
befolkning der bliver stadig ældre og
måske mindre mobile,« siger landsformand i Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen.
I 2013 påviste en stor levevilkårsundersøgelse fra SFI, at det er vanskeligt for
mennesker med funktionsnedsættelser at have et helt almindeligt socialt
liv på grund af både fysiske barrierer
og fordomme. Omkring en fjerdedel i
undersøgelsen, som havde større fysiske funktionsnedsættelser, havde oplevet at blive diskrimineret på grund af
handicap.
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Danmark var for nyligt til eksamen i
FN om FN’s handicapkonvention, som
Danmark har underskrevet. Opgaven
var at få kortlagt, hvordan det står til
i Danmark for mennesker med handicap. Det endte med 30 anbefalinger til
Danmark; heriblandt en lov om forbud

af diskrimination af mennesker med
handicap.
Til sidst vil vi gerne ønske jer alle
en rigtig glædelig jul og
et rigtigt godt nytår! Vi ses til det
handicappolitiske arbejde i 2015!

Kongres i Dansk Handicap Forbund
I dagene 16. – 19. oktober afholdte
DHF sin 18. kongres på Egmont Højskolen. Der var denne gang lagt op til
en spændende kongres med forslag
til vedtægtsændringer og nye tiltag.
Torsdag aften blev der uddelt to priser.
Det københavnske byggefirma Logik
& Co. fik DHF’s Arbejdsmarkedspris
for deres store arbejde med at fastholde en medarbejder, der var kommet til skade, og kunstner og skuespillerinde Lone Hertz og hendes søn
Tomas Strøbye modtog Lauth-prisen
for deres store engagement i handicapsagen.
Fredag blev først beretninger og dernæst de seneste to års regnskaber behandlet og godkendt. Sidst på eftermiddagen var der fokus på fremtidigt
arbejde. De forskellige grupper fik
lavet nogle meget flotte træer med
masser af begreber og forslag, der
kan virke som inspiration fremover.

Lørdag blev de indkomne forslag behandlet, og det gav en lang debat
om forbundet. Herefter var der valg.
Landsformand, næstformand og hovedkasserer blev alle genvalgt uden
modkandidater. Et af resultaterne af
debatten på kongressen var, at der
kun skulle vælges 5 personer til hovedbestyrelsen. Blandt de 5 er Claus
Bjarne og Rikke fra bestyrelsen i Aarhus / Randers Afdelingen, der begge
blev genvalgt.
En lang lørdag blev sluttet af med
festmiddag, taler og hyggeligt samvær. Søndag kunne vi alle tage trætte
men inspirerede hjem til vores lokalafdelinger.
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Indkaldelse til generalforsamling
Lørdag den 18. april 2015, kl. 14.00
Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1, 8200 Aarhus N
Der indkaldes hermed til den årlige ordinære generalforsamling med følgende
dagsorden:
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Velkommen
Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmeudvalg
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
Fremtidigt arbejde
Valg af bestyrelse
Valg af kasserer
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
Valg af to suppleanter
9. Eventuelt
Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke, senest den 14. marts 2015
på mail k@stbjerg.dk eller pr. post til Rikke Kastbjerg, Østerby Allé 20, 8310
Tranbjerg J.
Efter generalforsamlingen er der mulighed for at spise og hygge sammen.
Som I kan læse et andet sted i bladet, har vi valgt, at det koster et bidrag til
DHF på kr. 200 at deltage i spisningen, men det er selvfølgelig gratis at deltage
i generalforsamlingen.
Alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af maden vil vi meget gerne
bede dig melde dig til hos Rikke meget gerne på mail k@stbjerg.dk ellers på
tlf. 20 22 04 23 senest den 28. marts 2015.
Vel mødt!
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Byvandring i Randers
Mandag den 8. september var der byvandring, som blev ledsaget med en
guide, som hed Lars Boelskifte.
Vi mødtes alle på Rådhustorvet, hvor
der stod personer, som ventede pænt
på vi andre. Vejret var en del blæsende, og dog skinnede solen, mens vi
fik rundvisning i hele byen.
Der blev fortalt om det gamle rådhus,
at det engang blev flyttet fem - ti centimeter - dog kan jeg ikke huske, hvor
mange centimeter KUN at det var meget lidt. Hele bygningen blev gravet
op og sat på piller, så hele huset blev
rullet disse få centimeter mod venstre.

stadig enorme smukke her i nutiden.
Ja sådan kunne vi blive ved, og der er
mange spændende historier, som vi
med glæde lagde øre til, selvom blæsten var kold, og regnen begyndte at
tage magten.
Dog skal det siges, at vi var kolde og
små våde mus. Men vi endte på galleriet KOKS i Hospitalsgade 10, hvor
der var dejlig kage samt kaffe - rigtig
dejligt, da der var store ruder, hvor solen kom tittende ind imellem regnbyerne, så der var lunt og lyst.
Vi blev vist rundt i udstillingen af Rikke Kill, og det var endnu en oplevelse,

Grunden dertil var, at så kunne datidens automobiler komme omkring
rådhuset.
Lige den historie var vi alle meget fascineret af. Tænk at kunne gøre det
samt hver mod det.
Senere på rundvisningen blev der fortalt om Klosteret, som er i Randers,
og hvad det blev brugt til. Der blev
også fortalt om krigens tid, hvor jøderne havde en stabil base i Randers,
og hvor meget de gjorde for byen.
Der blev vist gamle huse med deres
enorme flotte udsmykninger indgraveret i husene eller på husene. De var
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som alle burde være med til. Det at få
indblik i hvad en kunstner tænker, når
hun arbejder, eller blot fremgangsmåden var så spændende, at mange
af os havde lyst til at være med og
selv have vores billeder sat op. Der
var store billeder som små malerier,
og alle havde hver deres fortælling.
En udstilling som skal ses og ej blot
fortælles om. Tager i en dag i Randers
Regnskov, kan jeg anbefale et kik ind

i Galleriet, som ligger lige på den anden side af vejen. Der er også glasudstilling af Ann Sofie (Marie Louises
søster), det er også en udstilling, som
ikke kan beskrives men skal opleves.
Bagefter bestilte vi bord på Luna, som
lå i kælderen. Der var en trappelift, så
vi sluttede aftenen af med dejlig mad.
Sussie Lykke Pedersen

November · 11

14/15

DHF Aarhus-Ran

November
Lø

1

December
49

Ma 1

Sø 2

Ti

Ma 3 HPU møde

45

Januar
To

1 Nytårsdag

2

Fr

2
3

On 3

Lø

4

To

4

Sø 4

On 5

Fr

5

Ma 5

To

6

Lø

6

Fr

7

Sø 7

Lø

8

Ma 8

Ti

Sø 9

Ti

46

Ma 10

Ti

Julefrokost*

6

On 7

50

9

To

8

Fr

9

On 10

Lø 10

Ti 11

To 11

Sø 11

On 12

Fr 12

Ma 12

To 13

Lø 13

Ti 13

Fr 14

Sø 14

On 14

Lø 15

Ma 15

Sø 16

Ti 16

Fr 16

47

Ma 17

2

51

3

To 15

On 17 Julehygge*

Lø 17

Ti 18

To 18

Sø 18

On 19 Mad med Mille*

Fr 19

Ma 19

To 20

Lø 20

Ti 20

Fr 21

Sø 21

On 21 Mad med Mille

Lø 22

Ma 22

Sø 23

Ti 23

Fr 23

On 24

Lø 24

Ti 25 bestyrelsesmøde

To 25 Juledag

Sø 25

On 26

Fr 26 2. juledag

Ma 26

To 27

Lø 27

Ti 27

Fr 28

Sø 28

On 28 Bestyrelsesmøde

Lø 29

Ma 29

Sø 30

Ti 30

48

Ma 24

52

1

12 · November

To 22

5

To 29
Fr 30

On 31
20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

4

Lø 31
21 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

21 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

14/15

nders vinter 2014
Februar

Marts

Sø 1

Sø 1

6

Ma 2
Ti

3

On 4

April
10

Ma 2

To

2 Skærtorsdag

3

Fr

3 Langfredag

On 4

Lø

4

Ti
Aros*

On 1

To

5

To

5

Fr

6

Fr

6

Ma 6 2. påskedag

Lø

7

Lø

7

Ti

Sø 8

Virksomhedsbesøg*

Sø 8

7

Ma 9

Sø 5 Påskedag

15

7

On 8

11

Ma 9

To

9

Ti 10

Ti 10

Fr 10

On 11

On 11

Lø 11

To 12

To 12

Sø 12

Fr 13

Fr 13

Ma 13

Lø 14

Lø 14

Ti 14

Sø 15

Sø 15

On 15 Mad med Mille

8

Ma 16

12

Ma 16

16

To 16

Ti 17

Ti 17

Fr 17

On 18 Mad med Mille

On 18 Mad med Mille

Lø 18

To 19

To 19

Sø 19 Generalforsamling

Fr 20

Fr 20

Ma 20

Lø 21

Lø 21

Ti 21

Sø 22

Sø 22

On 22

Ma 23

9

13

Ma 23
Ti 24

Fr 24

On 25

On 25 Bestyrelsesmøde

Lø 25

To 26

To 26

Sø 26

Fr 27

Fr 27

Ma 27

Lø 28

Lø 28

Ti 28

Sø 29 Palmesøndag

On 29

14

17

To 23

Ti 24

Ma 30

Generalforsamling

18

To 30

Ti 31
20 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

19 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

November · 13

Frivillig Dag den 26. september 2014
For første gang var vi med til frivillige
dag sammen med 64 andre foreninger og organisationer på Store Torv i
Aarhus.
Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard holdte åbningstale, senere var der
underholdning på scenen med blandt
andet Chili Claus og forskellig musik.
Chili Claus opfordrede folk til at komme op på scenen og smage forskellige chilier. Der var mange mennesker
fra starten kl. 15.00.
Ved mange af boderne var der kage
eller slik, som man kunne tage, mens
man så, hvad det var de stod for og
snakke med folk. Der kunne også købes kaffe/te.

Vi er enige om, at det er godt, vi bliver
synlige i bybilledet. Så vi er også med
næste år. Så hvis I ser os, er I meget velkommen til at komme forbi og snakke.
Helle B.

Da musikken startede, kunne man
ikke snakke med folk, der kom forbi
vores bod. Det var et stort minus. Senere blev der også skruet ned.
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Rundvisning på Godsbanen den 9. oktober
Sidst på eftermiddagen mødtes vi til
rundvisning på Godsbanen i Aarhus.
Kulturchef Ib Christensen startede med
at fortælle om husets historie og viste
os blandt andet den rå hal. Da Ib var
nødt til at gå, overtog Mia (medarbejder i tekstilværkstedet) rundvisningen i
værkstederne. Vi startede med grafisk
værksted. Så hvis du har noget stort,
der skal trykkes eller en indbydelse,
kan du få hjælp. Vi gik længere hen ad
gangen til lasercutteren, som har en
laser, der kan skære ting ud i træ, metal mm. Den kan skære ud til lamper,
stole, billeder mm. Rigtig spændende.
Man kan komme ned med et usb stik
med det, man vil have lavet, så er der
en medarbejder, der laver det. En ny
måde at være billedeskærer på.
Ved siden af lå tekstilværkstedet, der
kan man sy, trykke billeder, lave batik
mm. Batik er ved at komme ind igen.
Vi var nogle, der kunne huske, vi lavede batik i vores unge dage.

bruges i vikingudstillingen på Mosgård Museum næste dag.
Der er medarbejder i alle værkstederne, som står klar til at hjælpe dig. Du
skal betale for de materialer, du bruger. Dagsbillet: 30 kr., månedskort:
100 kr., årskort: 600 kr.
Åbningstider i værkstederne:
Mandag og onsdag kl. 10.00 – 17.00,
tirsdag og torsdag kl. 14.00 – 21.00.
Børn er gratis, de skal bare betale for
materialerne.
Jeg har allerede brugt lerværkstedet i
efterårsferien sammen med min datter. Så jeg håber, vi ses på Godsbanen.
Vi sluttede rundvisningen af med at
spise i restauranten.
Tak til Ib og Mia for en god rundvisning.
Helle B.

I lerværkstedet, kan man bl.a. støbe
skåle, dreje ler figurer, lave smykker
mm. Det er kun fantasien, der sætter
grænser.
Der er også et træ- og metalværksted
man kan komme i. På gangen var en
ung fyr ved at lægge sidste hånd på
en kopi af et vikingeskjold, der skulle
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Momu
Fredag den 10. oktober 2014 åbnede det nye Moesgaard Museum
– MOMU. Vejrguderne viste sig fra
morgenstunden af ikke fra den pæneste side, men da klokken nærmede
sig 14, som var det officielle åbningstidspunkt, kom solen frem.
Dronning Margrethe havde en travl
arbejdsdag, for om formiddagen
skulle hun hilse på nye ministre og
om eftermiddagen indvie museet. Det
var derfor nødvendigt at transportere
hende til Moesgaard i helikopter.
Der var flere talere: Bestyrelsesformand Johannes Flensted Jensen,
Borgmester Jakob Bundsgaard, Kulturminister Marianne Jelved, Museumsdirektør Jan Skamby Madsen,
en repræsentant fra arkitektfirmaet
Henning Larsen – og som den sidste
– Dronning Margrethe.
Jan Skamby Madsen kunne
fortælle, at det netop på
åbningsdagen var 44 år og
en måned siden, at den daværende prinsesse Margrethe åbnede det »gamle«
Moesgaard Museum og –
som han bemærkede: »Nu
skal vi nok lade være med
at ulejlige Deres Majestæt
med flere åbninger«.
18 · November

Museet er som bygningsværk helt
enestående og udstillingerne viser en
helt ny måde at formidle udstillinger
på. Det hele var meget spændende.
Vores eget lokale bestyrelsesmedlem
Claus Bjarne Christensen har været
på opgaven som tilgængelighedskonsulent, og han er godt tilfreds med resultatet, selv om der er småting, han
mener, kunne gøres bedre. Men jeg
tror vi alle ved, at når han har været
på opgaven, kan det nok ikke blive
meget bedre.
Til foråret vil Aarhus-Randers afdelingen arrangere en rundvisning på
Moesgaard.
Helle Szydlowski

En lykkelig hjemtagning
Da jeg, efter at været sagsbehandlet i
Århus i næsten 20 år, blev informeret
om, at nu havde Silkeborg kommune
hjemtaget mig, tænke jeg i første
omgang: Uha, nu er der problemer i
farvandet, men min bekymring blev
meget hurtig gjort til skamme.
Jeg valgte allerede inden for den første
måned at tage et møde med min nye
sagsbehandler for lige at vise, hvem
jeg er, og at mit liv fungerer fint med
de hjælpemidler og den BPA, jeg har.
Min teori var, at det er lettere at lave
om og skære ned for et menneske,
man ikke kender, end hvis vi har siddet face to face, og hun har hørt om
alt det, jeg laver.

Jeg plejer at sige, at jeg får det, jeg
peger på, men at jeg aldrig vil pege
på noget, jeg ikke 100 % mener, jeg
har brug for: Jeg beder aldrig om flere
timer »just in case«, jeg bruger mine
hjælpemidler, til de stort set ikke kan
mere, mine merudgifter ligger på et
minimum osv.
At Silkeborg kommune ikke ville bevillige mig præcis den kørestol, jeg ønskede mig, er i mine øjne træls, men
fair nok: De havde fundet en stol,
der svarede til de krav og kunne de
ting, jeg havde bedt om. Den var bare
mega grim!! Så jeg valgte at lægge
den egenbetaling til, så jeg kunne få
den perfekte stol.
Marie-Louise Hahn

Aktiviteter for 2015
Vi har, i bestyrelsen, snakket om aktiviteter for det næste års tid.
Hvis I har nogle idéer til aktiviteter, kan I kontakte Helle B. på 27 12 54 58 eller
hellebirkmose@gmail.com.
Indtil videre er der følgende forslag:
• Rundvisning i Århus
• Førstehjælpskursus, så vi også kan være med
• Rundvisning på Mosgård
• Væksthuset i Botanisk have
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Julefrokost
Så er det snart jul igen, om vi vil det eller ej…

Vi holder julefrokost lørdag den 6/12-14 kl. 18.00
på Lyngåskolen, Graham Bells vej 1, 8200 Århus N.
Pris: 200 kr. inklusiv drikkevarer
Tilmelding til Marie-Louise (Mille) mobil 61 60 97 27
eller på mail: m-lhahn@hotmail.com

Julehygge
Julen er ikke rigtig begyndt, før vi har fået gløgg, æbleskiver,
hygge og pakkespil, vel??
Så derfor:
Midt i den glade julevanvid: Lad gaveræset passe sig selv
for et par timer og skål julen ind med os.
Vi jule-nørder onsdag den 17. december kl. 15
i fælleshuset, Myrholmsvej 85, i Viby,
Tilmeld dig på m-lhahn@hotmail.com eller sms på 61 60 97 27.
PS: Husk et par små gaver til pakkespil.
Marie-Louise
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»Fools« på ARoS
Vi arrangerer en rundvisning på ARoS med Kviumudstillingen »Fools«

den 4. februar 2015, kl. 16.30.
Det er en udstilling bestående af omkring 200 små malerier
i størrelsen 30 X 30 af ansigter fra Kviums genkendelige karaktergalleri.
Malerierne er malet over en periode på 25 år, og Kvium fortsætter
hele tiden med at male de små billeder.
Hvis nogen har lyst til at spise sammen så oplys det ved tilmeldingen.
Så bestiller vi bord. Spisning er for egen regning.
Tilmelding til Helle Szydlowski på mail: hsz@stofanet.dk
eller på SMS til nr. 30 62 28 07.

Besøg på Danish Crown i Horsens
Vi har lavet en aftale med Danish Crown og får en rundvisning,
så vi kan se, hvordan vores aftensmad bliver til.
Vi mødes kl.16.00 ved indgangen.
Rundvisningen er på ca. 1 ½ km, der er ingen trapper.
Vi kan spise sammen, hvis der er nogle, der har lyst. I skrivende stund
ved vi ikke, om det bliver på Danish Crown eller et sted i byen.
Tilmelding, senest den 1. marts 2015, til Helle B. på mobil 27 12 54 58
eller på mail: hellebirkmose@gmail.com
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Gavegivere
Som I ved, har Dansk Handicap Forbund i 2014 haft svært ved at skaffe
de gavegivere, der skal til for at bevare status som almennyttig forening.

Dette betyder NATURLIGVIS, at Dansk
Handicap Forbund Aarhus/Randers
Afdelingen ikke kræver nogen anden
form for betaling for mad, drikke etc.

Dette vil vi i Dansk Handicap Forbund
Aarhus/Randers Afdelingen gerne
hjælpe med at undgå i fremtiden.

Vi håber meget, at I synes, at dette
giver mening, og at I fortsat vil komme og være med til at feste og hygge
med os.

Vi har derfor besluttet, at de deltagere, der kommer til afdelingens
generalforsamling og som ønsker at
deltage i den efterfølgende middag
og hygge, skal betale kr. 200,- som
gave til Dansk Handicap Forbund for
deltagelse i dette.

Vi vil også understrege, at det som altid er gratis at deltage i selve generalforsamlingen!
På vegne af bestyrelsen
Gert Riis - kasserer

Tillykke

Vi ønsker Thomas Arpe et stort tillykke
med sit bryllup med Patricia
torsdag den 23. oktober 2014
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