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Leder
Return to sender
Af Rikke Kastbjerg
Disse tre ord får mig umiddelbart til
at tænke på Elvis, - ikke mindst i disse
dage, hvor Danmarks helt eget Graceland bliver indviet i Randers. Men ordene beskriver også en situation, som
flere af vores medlemmer befinder sig
i i øjeblikket.

handleforpligtigelsen altid ligger i den
kommune, hvor brugeren bor. Kommunerne kan dog aftale, at en tidligere opholdskommune fortsat afholder
udgifter til hjælp.

Lad os håbe, at vejledningen vil være
en hjælp til at få styr på forholdene for
Inden for de seneste måneder har fle- BPA-brugerne. Det sidste ord er helt
re kommuner forsøgt at hjemtage de sikkert ikke sagt i denne sag, og Aarborgere, som har en borgerstyret per- hus / Randers Afdelingens handicapsonlig assistance ordning (BPA). Uden politiske udvalg vil følge udviklingen.
den store information måtte brugere Vi vil uden tvivl se eksempler på, at
pludselig forholde sig til sagsbehand- brugere fortsat kommer til at leve i
lere i helt andre kommuner, - nogle usikkerhed.
endda langt væk. Det har bl.a. skabt
usikkerhed omkring noget så basalt Mens vi er vidner til flere besparelser
som at få opfyldt sit behov for hjælp. og andre urimelige tiltag på handicap
området, er det heldigvis også blevet
Loven om »hjemtagning« handler forår. Jeg har tidligere skrevet, at håbet
alene om beboere i bestemte typer af er lysegrønt, men det kan være noget
botilbud og derfor ikke brugere, der svært at se med de oplevelser, som vohar egen bolig. Det ser derfor ud til, res medlemmer beskriver.
at en række kommuner ulovligt har
forsøgt at »hjemtage« BPA-brugere, Under alle omstændigheder vil vi i
som overhovedet ikke er omfattet af bestyrelsen gerne ønske alle en dejlig,
loven. Socialministeriet har imidlertid varm sommer.
udsendt en ny vejledning – »Vejledning nr. 7 om borgerstyret personlig
assistance«. Vejledningen slår fast, at
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DHF Aarhus / Randers Afdeling
Referat fra generalforsamling 2011
1.
Rikke bød velkommen til de fremmødte: 16 stemmeberettigede: Claus
Bjarne, Solveig, Birthe, Munk, Ib,
Palle, Hanne, Thomas, Mille, Lars,
Jørgen L., Jørgen A., Per, Lene L.,
Lene K., Rikke samt regionsrepræsentant Karsten, Susanne, der blev
foreslået til dirigent og en håndfuld
hjælpere.

direkte valgte i Hovedbestyrelsen.
De tilbagevendende arrangementer
Mad med Mille er hyggelige med
god mad og erfaringsudveksling.
Regionen holdt midt i marts sin
Handicapdag med taler, paneldebat
og et kig på bilerne.
Både blad og hjemmeside informerer om handicappolitik, om afdelingen og aktiviteterne.

2.
Susanne konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
HPU, Handicappolitisk udvalg er
oppe på otte medlemmer og star3.
tede i november med at reagere på
Solveig påtog sig at skrive referat.
sparekatalogerne i Aarhus med høringssvar. Siden har HPU påtalt fej4.
linformationer om § 100 (merudgifKarsten og Brian (Milles hjælper) ter) og BPA, Borgerstyret Personlig
påtog sig at tælle stemmer.
assistance på de kommunale hjemmesider for Aarhus og Favrskov.
5.
Rikke læste beretningen op: Be- Lene L. opfordrer til bred aktivitet
styrelsen arbejder fint sammen og og vagthundefunktion, det er ikke i
har indført halvårlige arbejdsdage. orden med besparelser for besparelØkonomien er så god, at afdelin- sernes skyld!
gen har lånt en million til hovedforbundet. Generalforsamlingen 2010 Jørgen L. efterlyser dialog med Ranvar god og konstruktiv, der var en ders kommune?
glad sommerfest ved Mille, kongressen i oktober var med bl.a. gode Per fortalte, at bestyrelsen er i diaworkshops og afdelingen har nu to log med og havde inviteret David,
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6.
Per gennemgik regnskabet, der er
revideret og påtegnet af statsautoriseret revisor KPMG. Regnskabet,
Mille minder om, at HPU fortsat er der udviser et pænt overskud, har
åben for flere aktive.
ikke givet anledning til forbehold.
Grundet forbundets anstrengte
Claus Bjarne pointerer, at solidaritet økonomi har afdelingerne 2. rate af
og networking er vigtigt.
kontingent 2010 til gode. I 2010 er
der bogført kommunal husleje og
Karsten undrede sig over, beretnin- løn til et projekt, der blev afsluttet
gen ikke omtaler Tilgængelighedsar- i 2009. Under møder og kurser, der
bejde?
er en stor post, er fire kongresdeltaClaus Bjarne afslørede, at Handicap gere.
rådet i Aarhus ikke længere er særlig
lydhøre, når det drejer sig om Til- I næste blad kommer en omtale af
gængelighed, men at HPU fx også mindelegaterne og hvordan disse
arbejder for at busserne bliver til- kan søges. Der uddeles portioner på
gængelige.
max 750,Ib er stødt over, at ikke engang Borgerservice er fuldt tilgængeligt…
Lånet til forbundet er en formueanbringelse til 3 % med halvårlig renClaus Bjarne nævner, at Aarhus var tetilskrivning.
meget progressive for år tilbage,
men trist nok halter kommunen Jørgen L. var nysgerrig på, hvorfor
langt bagefter, selvom den både afdelingen har så stor formue? Prihar et Tilgængelighedsudvalg og en mært grundet salg af afdelingens
»Tilgængelighedsperson«.
to sommerhuse i Hou, der ikke var
tidssvarende hvad angår tilgængeJørgen L. advarer mod at fyre op lighed og blev handlet på det rette
under mediernes hetz-lignende om- tidspunkt, da priserne var i top.
taler af »de dyre handicappede«.
Lene L. synes, afdelingens penge
Susanne lukkede den hede debat, skal komme afdelingen og dens
der sagtens kunne være et særskilt medlemmer til gode, fx via pr, aktimødetema og konstaterede beret- viteter, fester osv.
ningen godkendt med applaus.
nyvalgt formand for Randers Handicapråd, der desværre ligger med
benbrud.

Maj · 7

Claus Bjarne synes, det giver god
mening at hjælpe hovedforbundet
med store lån og opfordrer til, at vi
alle betænker forbundet i vores testamenter, da arbejdet er så vigtigt.

medlemmerne, men Per fremlagde
bestyrelsens forslag til ændring af
vedtægter med bl.a. fornyelse af
navn (så også Randers nævnes),
præcisering af de kommuner, der er
med i afdelingen, afdelingens forRikke forsikrer, at forbundets for- mål og små redaktionelle ændringer.
retningsudvalg arbejder seriøst på at
Som decideret nyt var forslaget om, at
rette op på økonomien.
Karsten forklarer, at Aarhus sammen afdelingens formue via vedtægterne
med en anden afdeling har lånt pen- beskyttes mod, at en kasserer egenge til forbundet for at give et puste- hændigt kan gå ud over almindelig
rum, så forbundet sammen med den drift og bestyrelsens beslutninger.
nye direktør kan rette skuden op.
Samtlige ændringer vandt gehør og
Per beroliger med, at vi jo til hver blev besluttet næsten enstemmigt.
en tid kan bede forbundet indfri sin Til to forslag var der en enkelt i forgæld til afdelingen, hvis vi har noget samlingen, der undlod at stemme.
»bedre« at bruge dem til.
8.
Rikke sluttede punktet om forbun- Rikke fortalte om bestyrelsens opdets økonomi af med at fortælle, at læg til fremtidigt arbejde: Succesman bl.a. arbejder på at sælge fast serne med Mad med Mille, somejendom, det er foreløbig camping- merfest og julefrokost skal fortsætte,
pladsen i Uggerløse, der forsøges Tøseaften forsøges udbudt igen til
solgt og det undersøges nu, om ho- efteråret, Slettestrandtur hvert anvedkontoret kan afhændes, da man det år og hvert andet år noget mere
sammen med en masse andre orga- eksotisk, fx Hamborg eller Berlin.
nisationer flytter med DH, Danske Bakker op om Lene L.’s forslag om,
Handicaporganisationer til Taastrup at pengene skal arbejde.
med udgangen af 2012.
Per nævner, at bestyrelsen fx har
Regnskabet blev godkendt med ap- givet tilsagn til at sponsere Rolling
plaus.
Devils, som Palle forklarer, er det lokale hold for kørestolsfodbold, der
7.
har eksisteret i 12 år og været DanDer var ikke indkommet forslag fra marksmestre 11 gange.
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Solveig foreslår et mødeforum for Mille minder om, at afdelingen kan
DHF’s repræsentanter i råd, nævn overveje sine pr-muligheder, måske
og udvalg i DH-regi.
med en betalt medarbejder, og Karsten foreslår, vi spørger de journa9.
liststuderende.
Per blev genvalgt til kasserer uden Claus Bjarne erindrer om, at Mumodkandidater, og det samme blev skelsvindfonden inviterer til en
Helle og Claus Bjarne til bestyrel- temadag 27. april om Tilgængeligsen, der desuden blev udvidet med hed og spillesteder, der gerne skal
Jørgen L., der bor i Randers.
munde ud i en hjemmeside med,
Hverken Hanne eller Gert ønskede hvordan spillestederne kan håndtere
at genopstille til suppleantposterne. Tilgængelighed.
Jørgen A. blev første suppleant og
Solveig anden suppleant.
Rikke takker de fremmødte for indsatsen.
10.
Claus Bjarne er ked af mediernes Mille efterlyser samtlige mailadres»hetz« mod »de dyre handicappede« ser til brug for invitationer.
og synes bestemt ikke, vi skal forsøge at tie problematikken ihjel men Susanne takker for god ro og orden.
tværtimod protestere, fx via forbundet, mod, at vi hænges ud som Referat afsluttet 7. april 2011 og
»dyre« og at det »går ud over skoler godkendt på bestyrelsesmøde 16.
eller andre samfundsforpligtelser«
april 2011.

Maj · 9

Nyt fra bestyrelsen
Efter generalforsamlingen og et dejligt
måltid fortalte Per og Lene L. om deres fantastiske krydstogt rundt om det
sydlige Australien og New Zealand.
Som et kuriosum viste de fotos af de
håndklædedyr, personalet om bord
overraskede passagererne med. Mød
de søde væsener her og på forsiden.
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Tre nye ansigter i Aarhus / Randers Afdelingen
vil sætte deres præg på det videre arbejde, du kan møde dem her:
Ny i bestyrelsen:
Jørgen Laursen
Jeg bor i Randers, er 68
år og har været tetraplegiker siden et virusangreb for 16 år siden.
De forringelser, som kommunerne
udsætter os for, vil jeg gerne være med
til at formindske mest muligt. Jeg ser
gerne, at vi forsøger os med aktiviteter,
som kan tiltrække yngre handicappede, ikke mindst fra Randers-området.
Endvidere at vi tilstræber at få mest
muligt ud af de midler, som vi har til
rådighed.
Jørgen Laursen
Asser Rigs Vej 68 . 8960 Randers SØ
Tlf. 50 50 59 43
Første suppleant:
Jørgen Arentoft
Jeg bor i Tranbjerg
med min kone, Lone.
Jeg fik i oktober 2006
foretaget en operation
i ryggen, hvilket bevirkede, at jeg ikke
kan mærke mine ben samt venstre arm,
og bruger derfor rollator. Jeg er aktiv i
gruppen af gående rygmarvsskadede,
Johnny Walker i RYK, der mødes øst

og vest for Storebælt flere gange årligt
samt sætter sit præg på den samlede
indsats for rygmarvsskadede.
Jørgen Arentoft
Horsevænget 28 . 8310 Tranbjerg J
Tlf. 86 29 37 32
Anden suppleant:
Solveig Hansen
Selvom jeg bor i Ry,
har jeg valgt at fortsætte mit medlemskab
i Aarhus / Randers Afdelingen. Mine stikord er oplysning
og oplevelser, og jeg er den nye redaktør på afdelingens blad.
Jeg samler på succes’er, og modtager
gerne bidrag, store som små, til bladet.
Solveig Hansen
Randersvej 55D . 8680 Ry
Tlf. 41 17 29 45
Når Hovedforbundet har godkendt
afdelingens nye vedtægter, kan du
finde dem på afdelingens hjemmeside:
aarhus-afd.dk.
På de næste sider kan du fordybe dig i
bestyrelsens beretning.
Maj · 13

Århus afdelingens beretning 2011
Af Rikke Kastbjerg
Bestyrelsens arbejde
Samarbejdet fungerer fortsat godt i bestyrelsen. Som noget nyt har vi holdt
en fælles arbejdsdag. Det var en meget konstruktiv dag, hvor vi fik planlagt, hvad der skal ske det kommende
år. Da vi alle var enige om, at det var
en god dag, har bestyrelsen besluttet,
at vi vil have en arbejdsdag ca. hvert
halve år.

dicappolitisk udvalg, nedskæringer på
handicapområdet og handicapkørsel.
Traditionen tro sluttede vi af med
middag og hyggeligt samvær.

Økonomi
Kun lidt om økonomien på dette sted.
Per vil senere komme ind på regnskabet og enkelte nøgletal i forbindelse
med præsentationen af det reviderede regnskab. Afdelingens økonomi
er i god stand - fortsat. Indtægterne
kommer især fra kontingent, blad og
renter. På udgiftssiden er det mest arrangementer, diverse udsendelser og
bestyrelsen der vil blive kommenteret.
Afdelingen har været långiver. Hovedforbundet har lånt en million kroner.
De nærmere forhold vil blive omtalt
under regnskab.

Kongres
I den sidste halvdel af uge 42 var bestyrelsen deltagere på DHF’s kongres.
Dagene var tæt pakkede med bl.a. beretning, workshops og indkomne forslag. Lørdag eftermiddag var der valg
til hovedbestyrelsen, og Århus afdelingen har nu to repræsentanter blandt
de direkte valgte.

Årets arrangementer:
Generalforsamling 2010
Den årlige ordinære generalforsamling
blev afholdt d. 16. april på Abildhus.
Der var en god debat om bl.a. han14 · Maj

Sommerfest
Fredag d. 25. juni var der sommerfest
i Milles beboerhus. En hyggelig aften
med mojito, god mad og god tilslutning fra medlemmerne.

Julefrokost
Milles beboerhus danner efterhånden
rammen om rigtig mange af vores sociale arrangementer. Det var også tilfældet for årets julefrokost, der blev
afholdt d. 10. december.
Middag med Mille
Den tredje onsdag i hver måned er
der mulighed for at deltage i Middag
med Mille. Et initiativ som Mille har

startet op i år, hvor der er mulighed
for at mødes for at lave mad og spise
sammen. Indtil videre har vi nydt lasagne, boller i karry og vikingegryde.
Derudover har der været rig mulighed
for erfaringsudveksling og hygge.

viteter. Hjemmesiden er blevet et fælles projekt, hvor flere af bestyrelsens
medlemmer bidrager løbende med
opdatering.

Sitet rummer en kalender, hvor man
kan følge med i afdelingens aktiviteter,
Dansk Handicap Dag
der lægges ofte relevante nyheder ind
19. marts var det blevet den tredje lør- og de seneste års numre af afdelingens
dag i marts, og det var derfor tid til den blade ligger også på hjemmesiden.
årlige Dansk Handicap Dag. Denne
gang fejrede den østlige del af Region Handicappolitisk udvalg (HPU)
Midtjylland dagen hos Langhøj Auto. HPU beskæftiger sig naturligvis med
Der var oplæg fra næstformand John politiske spørgsmål, som har interesse
Sørensen, handicaprådsmedlem Kate for vores medlemmer.
Runge, bilsagsbehandler Pauli Bording og repræsentanter fra Langhøj Udvalget har igennem det seneste år
Auto. Efter oplæg, debat og lotteri var gennemgået store forandringer. Udder mulighed for at se Langhøjs værk- valget har således fået en del nye medsted. Der var et ganske fint fremmøde lemmer, så holdet (HPU) nu består af
og flere har givet udtryk for tilfreds- otte personer, (Mimse, Mille, Claus
hed med arrangementet.
Bjarne, Thomas, Lene Kjær, Lene Lau,
Mikkel og Per). Det nye hold startede
Bladet
i november måned og stod over for
Siden sidste generalforsamling er af- en kæmpe opgave. Aarhus kommune
delingens blad udkommet fire gange. fremlagde med sine to sparekataloger
Bladet bruges primært til at informere besparelsesforslag på mange hundreafdelingens medlemmer om, hvad der de millioner kroner.
er sket, og hvad der skal ske i den nærmeste fremtid i afdelingen. Derudover HPU nedsatte en arbejdsgruppe, som
bruges bladet også til at orientere om, skulle læse materialet igennem og lave
hvad der sker i DHF på landsplan.
udkast til høringssvar. Efter redigering
og tilretning af udkastet blev høringsHjemmeside
svaret med de ca. 10 kommentarer
Hjemmesiden på dhf-aarhus.dk er sendt til kommunen. Vi besluttede
stedet, hvor man bl.a. kan finde op- desuden at søge foretræde for sociallysninger om afdelingen og vores akti- udvalget i kommunen. Lene Kjær og
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Anja Hvam (elev på Handi-K@ og
medlem af afdelingen) tog vare på
denne vigtige opgave og satte fokus på
konsekvenserne af en evt. nedskæring
på den specialiserede undervisning.
De mange anstrengelser fra HPU bar
frugt. Ikke overvældende, men når det
drejer sig om Aarhus Kommune har
lidt også ret i disse år.

mationer om merudgifter efter § 100
og BPA-ordningen.
HPU vil i den kommende periode se
på blandt andet BPA ordningerne og
de problemer, der har rejst sig for borgere med BPA. Andre vigtige områder
kunne være: kørselsordning, tilgængelighed til den offentlige transport, hjælpemidler, kommunens sagsbehandling.

Derudover har HPU været en tur
rundt på Aarhus og Favrskov kom- HPU har i den seneste periode holdt
muners hjemmesider, hvor udvalget et månedligt møde og fremmødet har
fandt og reagerede på fejl vedr. infor- været godt.
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Legater i DHF Aarhus / Randers Afdelingen
Vi har i afdelingen tre legater. Det ene Mindelegat for fhv. viceborgmester
er af en størrelse og art, der gør, at det H. P. Jensen og hustru Jessy:
bliver brugt til ét fast arrangement i Dette legat kan søges af alle medlemmer af DHF Aarhus / Randers Afdelinafdelingen.
gen. For at komme i betragtning, skal
De to andre derimod, er legater som man være økonomisk dårligt stillet.
specifikt er til medlemmerne af Aarhus / Randers Afdelingen. Det er der- Mener du, at du opfylder kravet,
for dig, som medlem, der har mulig- skal du:
• Sende en ansøgning, med begrunhed for at søge om disse.
delse, til afdelingens formand, senest
den 31. august
Legaterne er beskedne og vil derfor
ikke nødvendigvist blive uddelt hvert • Vedlægge din sidste årsopgørelse
år og størrelsen på legaterne vil max
Har du ikke hørt fra os i oktober, er
være på kr. 750,du ikke kommet i betragtning.
Feriefonden af 1976:
Dette legat kan søges af alle medlemmer af afdelingen, som deltager i afdelingens weekend- eller udlands tur.
For at komme i betragtning, skal man
være økonomisk dårligt stillet og ville
deltage i arrangementet.
Mener du, at du opfylder kravet,
skal du:
• Sende en ansøgning, med begrundelse, til afdelingens formand, senest
én måned før deadline på arrangementet
• Vedlægge din sidste årsopgørelse
Du vil inden deadline få besked, om
du er kommet i betragtning.
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Mad med Mille fortsætter
Det er skønt, at så mange bakker op
om vores hyggelige »spis-sammen-aftner« den tredje onsdag i måneden, og
jeg glæder mig til at se endnu flere, når
vi starter efter sommerferien.

holmsvej 85 i Viby. Vi starter kl. 17 og
hjælpes ad med at lave mad. Det koster 50,- hjælper spiser gratis og drikkevarer kan du købe for en femmer.

Tilmelding altid senest to dage før
Første gang er d. 17. august, derefter på 61 60 97 27 eller m-lhahn@hotd. 21. september, d. 12. oktober (be- mail.com.
mærk: ændret dag pga efterårsferien) og
d. 16. november.
Husk: Der er naturligvis osse Mad
med Mille d. 15. juni, mon ikke vi
Det foregår i fælleshuset på Myr- finder grillen frem??

Så er det til til LADY WALK
Ladywalk afholdes i 2011
mandag den 30. maj kl. 18.30. Start i Århus fra Tangkrogen.
Overskuddet går igen i år til Scleroseforeningen og Hjerteforeningen.
Der er to dejlige ruter på
henholdsvis 7 og 12 kilometer. Begge ruter går
ud igennem Marselisborg skov, forbi Dyrehaven med rådyr og
vildsvin (husk at tage
hensyn til dyrene), samt
tæt på vandet.
Der vil på begge ruter være en rast,
hvor der udleveres lidt at drikke fra
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Harboe, til dette vil Kelds Kulinariske
Kapel spille lidt stemningsmusik.
7 km. ruten kan gennemføres
med kørestol/barnevogn.
Tilmelding og meget
mere information på
både Scleroseforeningens hjemmeside www.
scleroseforeningen.dk/
da/Service/2011/ eller på
www.ladywalk.dk
Så er der bare tilbage at håbe på rigtig stor opbakning og godt vejr!

Hjælp i udlandet
Af Lars P. Jacobsen
Siden d. 1. maj 2010 har du skullet
udfylde et 5-siders såkaldt »spørgeskema til brug for afgørelse om social sikring« til Pensionsstyrelsen, så
snart du har din hjælper med over
grænsen til et andet EU-land. Du
skal også vedlægge en kopi af ansættelseskontrakten.

først ansøges, når man har en konkret dato for udlandsturens start- og
slutdato. Der skal også oplyses om,
hvor stor en del af hjælperens løn,
der optjenes i henholdsvis Danmark
og udlandet.
Får du spontant lyst til fx en afbudsrejse og ikke kan nå at udfylde spørgeskemaet, inden du rejser, skal du
indsende skemaet, når du er kommet hjem.

Hvis du lige kører over grænsen for
at købe, øl, vin, CD’er m.m. og har
en hjælper med, skal du udfylde de
tre sider af skemaet, der er relevante,
fordi hjælperen arbejder i flere lande Rejser du udenfor EU, er der andre
(Danmark og Tyskland).
blanketter, der skal i brug. Spørg
Pensionsstyrelsen tlf. 33 95 50 00 og
Når du har indsendt en ansøgning, bed om iss-kontoret.
vil du modtage en afgørelse fra Pensionsstyrelsen. Du kan gå ind på Brugerklubben i Aarhus vil i det nye
pensionsstyrelsen.dk og printe spør- år evt. sammen med kommunen
geskemaet ud eller udfylde og sende skrive til Pensionsstyrelsen og stille
det via mail til iss@penst.dk. Pensi- en række spørgsmål, der måske kan
onsstyrelsens afgørelser træffes mak- bruges til at udarbejde nogle letfatsimalt for et år.
telige retningslinjer til brug ved indsendelse af spørgeskemaet.
Nu troede jeg lige, jeg i starten af
året kunne indsende et spørgeskema
for hver hjælper og oplyse, at hjælperne i det kommende år på et eller
andet tidspunkt skulle med på ferie
sydpå, et par gange til Tyskland og en
weekendtur til Sverige, men nej, nej
sådan kan man ikke gøre. Der kan
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Børnebøger, rejseguider og krimigys
Af Per Jacobsen
Fra Poul Riber Schacksens
Interview med
hjemmeside
Poul Riber Schacksen:
Efter endt studentereksamen begyndte
jeg at læse jura på Århus Universitet.
Per: »Poul, hvornår
Dette fortsatte jeg med indtil 1979, hvor
startede du med at
jeg begyndte at læse til lærer på Silkeborg
skrive bøger?«
Seminarium, da jurastudiet var for kedePoul: »Åh, det er
ligt. Efter endt lærereksamen blev jeg
mange år siden, 25 år
hurtigt ansat på en skole i Århus, men
vel nok. Alene i år udda jeg kom i kørestol, måtte jeg opgive
giver jeg syv bøger. Så
dette og blev i stedet støttelærer.
jeg er i gang med nr. 15«.
Det fortsatte jeg med i nogle år, men
havde i mellemtiden fået den idé, at
jeg ville skrive en bog for handicappede. Denne blev efterfulgt af én mere
om samme emne, og efter nogle år begyndte jeg på en ny bog. Allerede i folkeskolen havde jeg fået af vide, at jeg
var god til at skrive og formulere mig,
men bog nummer tre tog dog nogle år.

Per: »Skriver du på en bog ad gangen?«.
Poul: »Ja, blot en af gangen«.

Per: »Lad os skrue tiden 25 år tilbage og
tale om den første bog. Hvad handlede
den om?«
Poul: »Den handlede om at rejse i hele
Europa for personer med handicap. Faktisk
var det to rejsebøger med beskrivelser af 12
hovedstæder (Berlin, Oslo, Stockholm, AmJeg havde i mellemtiden fået lyst til at sterdam, Barcelona, Prag, København m.
skrive nogle flere, og den ene bog blev fl.) Og når vi siger handicap, så handler det
hurtigt efterfulgt af en anden, især da mest om kørestolsbrugere og folk med gangrigtig gode anmeldelser fortalte mig, besvær. Af de 12 byer er den værste Købenat det var det rigtige. Samtidig er det havn, når vi taler om tilgængeligheden«.
god terapi.
Per: »Hvilken by var så den bedste,
Jeg er nu i gang med en mere, og der når man rejser som kørestolsbruger?«
kommer sikkert flere, for selvom man Poul: »Barcelona. Den har alt. Busser,
er handicappet, betyder dette ikke, at hvor du kan køre lige ind og andre gode
løsninger.«
man skal opgive alt.
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Poul kommer her ind på Aarhus, som
heller ikke hører til i den gode ende,
hvad angår tilgængeligheden. Han har
flere gange taget ud sammen en journalist og kigget på mulighederne for
at færdes og besøge forretninger. Poul
kommer i tanke om dengang, der kom
en ny Matas på Store Torv, hvor ingen
kørestolsbrugere kunne komme ind.
Han blev sur og påtalte det. En anden
historie, som Poul kommer ind på, er
den om restauranten, der fik lavet et
handicaptoilet i kælderen. Adgangen
hertil var trapperne.

ganske mange faktisk. Ofte har noget
fantastisk over sig, for eksempel bogen
om Miranda. Som det seneste eller
nyeste har Poul skrevet tre kriminalromaner, hvor det dog kun er den første,
der er på gaden endnu. Der udkommer to mere i år og Poul skriver lige nu
på den fjerde kriminalroman.
Per: »Poul, hvad er titlen på kriminalromanen?«
Poul: »Den hedder »Forvandlingens lyn«
og er udgivet på forlaget Mellemgård«.

Bogen handler om en række bestialske
De senere år er der dog blevet bedre drab på nogle hunde og hertil kommer
adgangsforhold til nogle af Strøgbu- et bankrøveri. Spændingen holder sig
tikkerne.
til sidste side. Mere skal ikke røbes her.
Typisk tager det et halvt års tid for
Per: »Poul, lad os lige vende tilbage til Poul at skrive en bog. Selve skrivninde to rejsebøger. De har jo en del år på gen på PC´en tager Pouls hjælpere sig
bagen. Er de blevet opdateret eller rettere af. Korrektur og finish tager forlaget
– har du planer om at opdatere dem?«
sig af. Ofte får Poul ideerne til de næPoul: »Nej, de er ikke up-to-date. Jeg ste bøger, mens han er i skriveproceshar ikke haft råd til at gøre mere ved sen med en bog. Ideer kan også dukke
det. Bøgerne blev udgivet på et lokalt op i forbindelse med radio eller TV.
Skødstrup firma, som ikke findes mere.«
Kriminalromanen »Forvandlingens lyn«
Poul får jævnligt henvendelser fra folk, er kommet på et første oplag på 1000
der gerne vil købe en af bøgerne. Hel- stk. Allerede nu er der solgt flere hunddigvis har han stadig enkelte eksempla- reder. Og bogen har fået gode anmelrer af bøgerne stående og kan sende det delser i aviserne. Kan absolut anbefales
ønskede til folk. Læserne opfordres til at af undertegnede.
se nærmere på poulriberschacksen.dk.
Forfatterskabet spænder over flere forskellige genrer. En hel del børnebøger,
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Vidste du:
At Sarah Glerup har lavet en super
spændende hjemmeside? Den handler »om mediefremstillingen af mennesker med handicap«. Du kan også
læse film- og boganmeldelser, kommentarer til tv-programmer og blade.
Se mere på: handifikation.dk

Vidste du:
At der i Lyseng svømmebad er en lift så
du kan komme i det store (men kolde)
bassin? Der er osse familieomklædningsrum, så du har mulighed for at tage en
hjælper med af det »forkerte« køn.

Vidste du:
At du i Lavia kan dyrke mange forskellige idrætsformer? Der findes svøming, boccia, el-hocky, kørestolsfodbold og mange andre tilbud. Læs mere
på: lavia-aarhus.dk

HUSK!

??

Meld dig på vores mail-liste, så vi nemt Hold dig orienteret på vores hjemkan finde dig, hvis der er et godt til- meside: www.dhf-aarhus.dk om nye
bud, der ikke nåede at komme i bladet. tiltag og arrangementer
Skriv »DHF-mailliste« i emnefeltet og
send den til m-lhahn@hotmail.com
Redaktionen
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INDMELDELSESKUPON
Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund.

Kontingent 2011
Jeg har et handicap		
Jeg har ikke et handicap

Personligt medlemsskab Kr. 286,Kr. 429,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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Noter
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DHF’s lokalafdeling - Bestyrelsen
Formand
Rikke Kastbjerg
		

Østerby Alle 20
8310 Tranbjerg

Tlf. 20 22 04 23
mail: k@stbjerg.dk

Kasserer
Per Jacobsen
Vosnæsparken 9
		
8541 Skødstrup
			

Tlf. 86 99 54 30
Mobil 23 82 42 11
mail: per@perjac.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Claus Bjarne Christensen Midvintervej 9
		
8200 Århus N
Helle Szydlowski
		

Bymosevej 5
8210 Århus V

Tlf. 86 10 46 88
mail: info@handiplanplus.dk
Tlf. 30 62 28 07
mail: hsz@aarhus.dk

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
Tlf. 86 11 97 27
		
8260 Viby J
Mobil 61 60 97 27
			
mail: marielouisehahn@hotmail.com
Jørgen Laursen
		

Asser Rigs Vej 68
Tlf. 50 50 59 43
8960 Randers SØ mail: joergen.laursen@live.dk

Suppleanter
Jørgen Arentoft
		

Horsevænget 28
8310 Tranbjerg J

Tlf. 86 29 37 32
mail: jlarentoft@mail.dk

Solveig Hansen
		

Randersvej 55D
8680 Ry

Tlf. 41 17 29 45
mail: sol1920@gmail.com

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: Solveig Hansen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg
Næste nummer af bladet udkommer i uge 34.
Materiale sendes til Solveig Hansen senest 28. juli
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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