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LEDER
Grøn er håbets farve
Af Rikke Kastbjerg
Gennem de seneste måneder har der
været en del fremme i pressen om bevilling af hjælpemidler i Århus kommune. Af landets 98 kommuner ligger
Århus helt nede på plads nummer 93,
når det handler om, hvor mange penge pr. indbygger der bruges på hjælpemidler. Der har fra flere sider været
rejst kritik af den måde, det foregår på.
Det handler især om, at rigtig mange
har fået afslag på det, de har søgt om,
og/eller borgerne udsættes for meget
lange sagsbehandlingstider.

Derudover har vi deltaget i et dialogmøde med rådmand Dorthe Laustsen,
men kampen er ikke slut endnu. Vores handicappolitiske udvalg vil holde
fokus på situationen. Efterhånden vil
fokus blive udvidet til også at omfatte
selve sagsbehandlingen.

Det er forår, og den nyudsprungne
bøgeskov stråler med sin lysegrønne
farve mod den klare blå forårshimmel.
Den grønne farve er forfriskende og
den signalerer forår, - starten på et nyt
år. Men grøn er også håbets farve. Lad
I DHF Århus afdelingen er vi meget os håbe, at det fremover bliver bedre at
opmærksomme på denne situation. Vo- være borger med et handicap i Århus
res handicappolitiske udvalg har fulgt kommune. DHF Århus afdelingen vil
debatten nøje, og vi har selv bidraget, i hvert fald gøre, hvad vi kan for at
da Claus Bjarne, vores næstformand, forbedre forholdene, - også på hjælpeblev interviewet til TV2 Østjylland. middelområdet.

I ønskes alle en varm og solrig sommer.
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DHF ÅRHUS AFDELINGENS BERETNING 2009
Det er tid til at gøre status. Et år er
gået, så hvad er der sket for DHF Århus afdelingens 386 medlemmer og
bestyrelse?
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen har brugt det forgangne år
til at skabe et godt og konstruktivt samarbejde. Året har budt på nogle udfordringer for os. Et formandsskifte giver
vel altid forandringer, men derudover
er DHF Århus afdelingen blevet udvidet til også at omfatte det område, der
tidligere var Randers Afdelingen. På
nuværende tidspunkt arbejder vi på,
at Randers-medlemmerne kan føle en
tilknytning til Århus.
Vi har stadig kontor på Marselisborg
Centret. Til gengæld har vi flyttet
lokale, som vi nu deler med Danske
Handicaporganisationer.
Projekt Medlemmer i Centrum
Projektet er her i foråret 2009 gået ind
i sin afslutningsfase. Inden vi er nået
hertil har især Lene Kjær, vores projektkonsulent, haft et travlt år. Sideløbende med det løbende arbejde med
kortlægningen af de forskellige tilbud
i Århus Kommune og rådgivningen
til medlemmerne, er projektets medlemsundersøgelse blevet afviklet.
Medlemsundersøgelsen blev gennemført som en spørgeskemaundersøgelse,

som blev sendt direkte ud til medlemmerne. For at imødekomme vores
medlemmers ønsker var det også muligt at besvare spørgsmålene via vores
hjemmeside. Spørgsmålene i undersøgelsen spændte vidt fra personlige
forhold over samarbejdet med Århus
Kommunen til forholdet til Dansk
Handicap Forbund. Hele 80 personer
deltog i undersøgelsen, hvilket er en
stor del af afdelingens medlemmer. Vi
er meget glade for, at så mange valgte
at deltage.
Resultaterne af undersøgelsen og kortlægningen er nu ved at blive samlet
i en pjece, som også kommer til at
indeholde faktuelle oplysninger om
forskellige ordninger og andre emner, der kan være aktuelle for brugere,
sagsbehandlere og andre interesserede.
Foruden pjecen er der også blevet formuleret nogle særlige fokuspunkter
forslag til aktiviteter, som bestyrelsen
og handicappolitisk udvalg kan arbejde videre med.
Gennem året er projektet løbende blevet fremhævet i vores afdelingsblad og
på hjemmesiden. På hjemmesiden er
der fortsat en underside med oplysninger om projektet, og hvordan man
benytter sig af projektets tilbud.
Projektet følges af en styregruppe, bestående af Dorthe og Per, som har til
opgave at følge projektet og blandt anÅrhus · Maj 2009 · 
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det være en form for sparringspartner
for konsulenten.

ret vinsmagning, og deltagerne havde
en rigtig hyggelig aften. Lørdag var der
mulighed for at nyde naturen, og vi gik
en tur ned til vandet, hvor den største
vandhund tog sig en dukkert. Feriecentret har mange faciliteter, og flere tog
den lidt varmere udgave med en tur i
poolen og en tur med hestevogn i lokalområdet. Om aftenen var der festmiddag, og efter evalueringen søndag
gik turen igen hjem til Århus.

Samarbejde med tysk organisation
I 2008 blev vi i bestyrelsen kontaktet
af en tysk organisation fra Rostock.
Organisationen hedder Ohne Barrieren e.V. og arbejder meget med tilgængelighed. Vi synes, det kunne være
spændende at se, om der er basis for
et kommende samarbejde, og repræsentanter fra Ohne Barrieren e.V. er
derfor på besøg i dagene omkring ge- Dansk Handicap Forbunds kongres
neralforsamlingen.
Hvert andet år afholder Dansk Handicap Forbund kongres. Også denne
Årets arrangementer:
gang deltog DHF Århus afdelingen
Generalforsamling 2008
med delegerede. Det var nogle lange
Den 24. april afholdt vi den årligt dage på Egmont Højskolen i uge 42,
tilbagevendende ordinære generalfor- men der var en god debat, og det giver
samling. 17 deltagere herunder repræ- mulighed for at netværke på tværs af
sentanter fra regionen, nogle med hjæl- afdelingerne.
pere, havde fundet vej til Marselisborg
Centret. Som dirigent havde vi invi- Julefrokost
teret næstformand i Dansk Handicap Den 12. december afholdt vi julefroForbund, John Sørensen, og han ledte kost i Abildhus. Aftenen bød på velos igennem en god generalforsamling tillavet traditionel julemad og en god
med en konstruktiv debat. Efter gene- snak mellem medlemmer.
ralforsamlingen hyggede deltagerne sig
med en let anretning, og vi sluttede af- Teaterforestilling på
tenen af med, at Jørgen Arentoft fortal- Svalegangen den 24. januar
te om sin barndom på et børnehjem.
Vi forsøger os løbende med forskellige kulturelle arrangementer, og den
Medlemsweekend
24. januar var der tilbud om at se en
Midt i september var vi af sted på af- forestilling på Svalegangen. Desværre
delingens årlige medlemsweekend. havde kun ganske få valgt at deltage,
Denne gang var vi på Feriecenter Slet- men dem, der var med, fik en rørende
testrand. Fredag aften var der arrange- og uforglemmelig oplevelse.
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Bladet
Siden sidste generalforsamling er afdelingens blad udkommet 4 gange.
Bestyrelsen bruger bladet til at orientere medlemmerne om, hvad der sker
lokalt og nationalt i Dansk Handicap
Forbund. Derudover er bladet også en
del af formidlingen af vores handicappolitiske holdninger og information
om nye tiltag.
Bestyrelsen har gennem længere tid
haft et ønske om at modernisere bladets layout, så det vil der blive arbejdet
med.

fungerer langt fra optimalt. Få, og det
er få, har ikke nok i de 200 ture Århus
Kommune tilbyder. Det er forsat uforståeligt, at der skal være en begrænsning på, hvor mange ture brugerne af
denne ordning får.

Merudgifter giver vores medlemmer
vanskeligheder. Århus Kommune behandler ikke alle ens. HPU er også
med til at påpege problemer i samarbejdet mellem kommunes afdelinger.
Der er rejst kritik af Århus Kommunes bevillingspraksis i forhold til hjælHjemmeside
pemidler. Århus er blandt de kommuAfdelingens hjemmeside er et andet af ner i Danmark, der bruger mindst på
vores medier til formidling af informa- hjælpemidler, skønt der her i kommution til vores medlemmer og andre in- nen bor flere med handicap.
teresserede. Også her vil vi gerne skabe
noget mere nutidigt design. Til dette I løbet af året må vi erkende, at HPU
er der blevet nedsat et lille udvalg, som har haft svært ved at finde den nøder i gang med at videreudvikle sidens vendige energi til arbejdet. HPU vil
udseende.
derfor forsøge med at afholde egentlige
arbejdsmøder, hvor problemstillinger
Handicap Politisk Udvalg (HPU)
vendes, og konkrete breve og relevante
HPU beskæftiger sig naturligvis med myndigheder kontaktes. Indrømmet
politiske spørgsmål, som har interesse så har HPU ikke set ud over Århus
for vores medlemmer. I det forgangne kommune. Her må der kunne høstes
år har HPU set på befordringsmu- erfaringer fra andre. FN-konventionen
ligheder. Som udgangspunkt synes bliver den løftestang, HPU vil bruge
HPU, at flest mulige skal kunne be- for at opnå bedre forhold for borgere
nytte den almindelige kollektive tra- med handicap og lige muligheder melfik. Her er det fysiske barrierer, og det lem borger med og uden handicap.
som vi oplever som direkte uvilje, der
forhindrer flere i at kunne benytte den
kollektive trafik. Handicapkørslen
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REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2009
Generalforsamling den 15. april 2009 i MarselisborgCentret
0. Velkomst
De tyske gæster fortalte om organisationen i Rostock.
Power Point fra oplægget kan ses på hjemmesiden.
1. Valg af dirigent
John Sørensen blev valgt.
2. Valg af referent
Helle Szydlowski blev valgt.
3. Valg af stemmeudvalg
Brian Petersen, Carsten Magnussen, Morten Bjerre blev valgt.
4. Beretning
Beretningen blev omdelt og Rikke forelagde den.
Der blev spurgt til, hvorvidt medlemsundersøgelsen bliver formidlet til Århus
Kommune - det blev bekræftet.
Der blev nævnt eksempler på at de kommunale medarbejdere, der har med folk
med handicap at gøre, er for dårligt uddannede. Hjælpemidler skal eksempelvis
passe til de folk, de bliver visiteret til.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
5. Regnskab
Per gennemgik regnskabet.
Der blev efterlyst forslag til, hvordan man kan bruge pengene. Det skal bestyrelsen arbejde videre med.
6. Indkomne forslag
Projektet foreslår:
· Forbedre mulighederne for benyttelse af kollektiv trafik for folk med handicap
· Undersøgelse blandt eleverne på Handi-K@. Måske er der i denne gruppe,
personer som har brug for anden hjælp end den, de får.
Århus · Maj 2009 · 11
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· Dialogmøde med kommunens jobkonsulenter, som beskæftiger sig med
handicappede
· Pjece med undersøgelsens konklusioner
God idé med pjece. Den blev vist i et prøve-eksemplar. Kom på gaden ca. 1. maj.
7. Fremtidigt arbejde
· Der arbejdes videre med de forslag, projektet har foreslået
· Forsøge af få de tidligere Randers medlemmer til at føle et fællesskab med
Århus afdelingen
· Større deltagelse i medlemsarrangementer
8. Valg af bestyrelse
Valg af kasserer: Per Jacobsen blev genvalgt med applaus.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Genvalg til Helle Szydlowski og genvalg til
Claus Bjarne Christensen. Med applaus.
Valg af 2 suppleanter – Hanne Arpe og Gert Riis blev genvalgt med applaus
9. Eventuelt
Opfordring til at komme med input til Handicappolitisk Udvalg. Der blev
spurgt til, hvor meget arbejde, der ligger i at være i Udvalget. Det er svært at sig,
HVOR meget arbejde der ligger. Det er meget forskelligt. Som noget nyt har
man startet fællesmøder med bestyrelsen op.
Opfordring til at møde op til de arrangementer, der arrangeres.
YouTube – små film om tilgængelighed i den offentlige trafik blev vist.

Århus · Maj 2009 · 13

14 · Århus · Maj 2009

SAMARBEJDE MED ROSTOCK
Ohne Barrieren – afdelingens nye samarbejdspartner
I 2008 blev vi i bestyrelsen kontaktet af en tysk organisation fra Rostock. Organisationen hedder Ohne Barrieren og arbejder meget med tilgængelighed.
Ohne Barrieren blev dannet i 1981 af unge med fysiske handicaps. Det var de
unges mål at integrere mennesker med handicap i det sociale liv. Organisationens
hovedopgave er at gøre det muligt for mennesker med handicap at leve et selvstændigt og aktivt liv.
Ohne Barrieren har mange forskellige faciliteter, der sætter fokus på omsorg, specielle behov og integration af mennesker med forskellige handicaps. Heraf kan
nævnes forskellige boformer, beskæftigelse og hoteller.
I bestyrelsen syntes vi, det kunne være spændende at se, om der er basis for et
kommende samarbejde og repræsentanter fra Ohne Barrieren var derfor på besøg i
dagene omkring generalforsamlingen.
Besøget startede med en middag, hvor Bjarne, Gert og Rikke mødtes med Uwe og
Hannes. Her havde vi en god snak om forholdene i Tyskland og Danmark. Dagen
efter viste Bjarne rundt i Århus og inviterede bl.a. på et besøg på Huset Venture.
Fra om eftermiddagen deltog tyskerne i vores ordinære generalforsamling, hvor de
fik et indblik i, hvordan vores organisation arbejder. Dagen efter tog Uwe og Hannes tilbage til Tyskland med en aftale om, at vi skal ses igen, - måske i Rostock.

KOMMENDE MEDLEMSARRANGEMENTER
Vi er i DHF Århus afdelingen i fuld gang med at arrangere en forlænget weekend til vores venskabsby Rostock i Tyskland.
Turen kommer til at foregå fra torsdag den 20. august, afgang Århus C. over middag
til søndag den 23. august, hjemkomst Århus C. aften. Der vil være fælles bustransport, overnatning på tilgængeligt hostel, udflugt, mulighed for shopping og hygge
m.m.
Prisen vil være kr. 1.200,- pr. person – hjælpere gratis.
På nuværende tidspunkt er det nødvendigt med en tilbagemelding fra dig, inden vi
kan går videre med planlægningen, så hvis du er interesseret i at deltage, eller vil vide
mere om denne fantastiske tur, skal du kontakte:
Marie-Louise Hahn på tlf. 6160 9727.
Da tiden nærmer sig, er det KUN dem der henvender sig inden 1. juni, der hører
nærmere om dette arrangement.
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FERIEKAMPAGNE
Hjælp et medlem til en god ferie
Sidste år betød Dansk Handicap Forbunds støtte til hjælpere på rejser, at over
2.500 af vores medlemmer kunne komme af sted og få et tiltrængt pusterum
fra hverdagen.
Vi vil gerne hjælpe endnu flere til en tryg og skøn ferie, hvor al den nødvendige
hjælp er til rådighed døgnet rundt. Derfor har vi brug for din, dine venners og
families hjælp.
Dansk Handicap Forbund har derfor startet en kampagne for at samle penge
ind, så endnu flere medlemmer kan komme på ferie.
Din støtte kan gøre en verden til forskel, og betyder uforglemmelige stunder og
ferieminder for et medlem med behov for hjælp på rejsen.
Du kan støtte på tre forskellige måder:
1.
Støt via sms: SMS støtte til 1277 og støt med 100 kr.
2.
Støt via bankoverførsel: Du kan overføre dit støttebeløb via netbank.
Overfør pengene til reg.nr. 4180 og kontonummer 1041 6620.
3.
Støt via giroindbetaling: Gå på posthuset og udfyld et blankt girokort
med beløb, navn og adresse. Skriv gironummer 041 6620 samt vores
adresse: Dansk Handicap Forbund, Hans Knudsens Plads 1A, 2100 København Ø på girokortet.
Støtter du ferieindsamlingen med 500 kr. eller derover, er beløbet fradragsberettiget på din næste selvangivelse. Det kræver dog, at du oplyser dit Cpr.nr. i
forbindelse med indbetalingen, så vi kan indberette det til skattevæsnet.
Vil du vide mere om kampagnen, eller vil du hjælpe med at fortælle flere om
kampagnen, kan du læse meget mere på Internettet på adressen www.dhf-net.
dk/ferieindsamling.
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TEATERFORESTILLING · ANMELDELSE
Oscar og den lyserøde dame
24. januar 2009 var der arrangeret en teatertur til Svalegangen i Århus.
Vi så ”Oscar og den lyserøde dame”, som var en rørende forestilling om en døende dreng og hans bearbejdelse og accept af døden. Og om at finde Gud. Om
at livet er noget fantastisk og dejligt, på trods af problemer, sorger og død.
Den lyserøde dame er hospitalsklovnen, der fører Oscar igennem et helt liv på
kun 12 dage, så han ”når” at få alle oplevelser med sig.
Jeg tror ikke, der var ret mange, der ikke var dybt påvirkede af intensiteten i
de 2 timers sublime indsats, Pia Rosenbaum præsterede, - jeg sad i hvert fald
tilbage med en stor klump i halsen.
Mille

Fra Svalegangs hjemmeside:
”OSCAR og den lyserøde dame er historien om, hvordan vi mennesker har
behov for ”noget”, der er større end os selv, når problemerne bliver for store.”
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SOMMERFEST
Sommerfest i Dansk Handicapforbund – DHF Århus afdeling

Vi afholder den årlige

SOMMERFEST
fredag den 26. juni 2009 fra kl. 17.00
Stedet har vi henlagt til Helles have.
Adresse: Bymosevej 5, 8210 Århus V.
Vi satser på grill med tilbehør - hvis vejret ellers tillader det..
I skal bare møde op - der er sørget for mad og drikke.
Vin og øl kan købes.

Pris: kr. 50,-

Hjælpere deltager gratis
Skulle det - mod forventning - ikke blive udevejr laver bestyrelsen
et feberredningsarrangement i sidste øjeblik.
Meld jer til på mail: hsz@aarhus.dk eller telefon 3062-2807.
Ved tilmelding opgiv mail-adresse eller telefonnummer.
Det skal vi bruge hvis vi af vejrmæssige årsager må ændre på programmet.
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RANDERS-ARRANGEMENT

Mød din bestyrelse til en god middag
Som vi tidligere har skrevet om her i afdelingens blad, er der desværre ikke
længere en afdeling i Randers. Dette har betydet, at Århus Afdelingen er blevet beriget med medlemmerne fra Randers. Vi har i bestyrelsen gjort os nogle
tanker om, hvordan vi kan komme til at føle os som én afdeling.
For at starte dialogen vil bestyrelsen gerne invitere medlemmerne fra Randers
til en middag, hvor vi kan få en snak om fremtiden.
Vi vil fra bestyrelsens side gerne bidrage til at styrke både
det handicappolitiske og det sociale i og med Randers.
Er du medlem af Dansk Handicap Forbund og bor du i eller omkring Randers inviteres du hermed til middag..

onsdag d. 24. juni 2009 kl. 18.00
på Scandic Kongens Ege
Gl. Hadsundvej 2 · 8900 Randers
Det er gratis at deltage, men da vi gerne vil vide,
hvor mange der skal laves mad til, skal du tilmelde dig
senest d. 23. maj til Rikke på mail på k@stbjerg.dk eller på tlf. 20 22 04 23
(læg gerne en besked på telefonsvaren).
Der er også sendt invitation direkte ud til medlemmerne i Randers.
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NOTER
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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. 8672 0570
mail: gert@riisnet.dk
Tlf. 2578 0802
mail: hanne@arpe.eu

DHF Århus afdelingens eksterne medlemmer
Det lokale beskæftigelsesråd - Rikke Kastbjerg

DHF Århus afdelingens hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Redaktionsudvalg: Helle Szydlowski, Per Jacobsen, Gert Riis og Marie-Louise Hahn

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

