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LEDER
Der er koldt derude
Af Rikke Kastbjerg
Efteråret har taget sit greb i Danmark,
og vi nærmer os slutningen på 2009.
Det har været et år, der bl.a. har budt
på samarbejde for Århus afdelingen. I
foråret havde vi besøg af vores venner
fra Ohne Barrieren i Rostock. I august
pakkede vi så en bus for at tage ned
og se nærmere på, hvad Rostock har at
tilbyde. Det var en rigtig hyggelig tur,
og bestyrelsen håber, at endnu flere har
lyst til at tage med næste gang. Det er
ikke sidste gang, afdelingen tager sydpå.
Et andet samarbejde, der er begyndt at
spire, er med Spastikerforeningen i Århus. Deres formand, Peder Stausholm,
har kontaktet os med henblik på at
lave aktiviteter sammen i fremtiden. I
Århus afdelingen tror vi generelt meget på samarbejde med andre organisationer, og vi ser frem til at lave noget
sammen med Spastikerforeningen.

Inden året er helt slut, afholdes der
kommunal- og regionsvalg. I Århus
afdelingen følger vi interesseret med
i, hvad der sker. Bl.a. er det glædeligt
at se, at flere af vores medlemmer har
valgt at prøve kræfter med kommunalpolitik, og vi ønsker dem al mulig held
og lykke. I oktober afholdte Danske
Handicaporganisationer og Handicaprådet vælgermøde på rådhuset. Århus
afdelingen i DHF har valgt at tage direkte kontakt til nogle af byrådskandidaterne. Deres svar kan du læse længere inde i bladet.
Vi forventer os meget af det forestående
valg. Frem for alt må det være på tide,
at det bliver lidt lunere at være borger
med handicap i Århus og Randers.
Til sidst vil bestyrelsen gerne ønske alle
afdelingens medlemmer, deres venner
og familie rigtig glædelig jul og godt
nytår, - vi ses i 2010.
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KOMMENDE ARRANGEMENTER
I DHF - ÅRHUS AFDELING
Reservér datoerne allerede nu!!
Det kan være svært for bestyrelsen at få arrangementerne og tilmeldingsdatoer
til at passe sammen med datoerne for bladudgivelserne.
Brug derfor hjemmesiden til at supplere dine informationer med.
Her vil vi forsøge altid at være ajour med oplysningerne.
Og endelig har du mulighed for at ringe til et af bestyrelsesmedlemmerne,
såfremt du har brug for yderligere oplysninger

20. november 2009: Julefrokost. Se omtale andetsteds i bladet
16. april 2010: Generalforsamling i DHF Århus Afdeling
Bestyrelsen forbeholder sig ret til - med et kortere varsel end der er mulighed for at
annoncere i bladet - at arrangere deltagelse i arrangementer. Se hjemmesiden herfor.
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JULEFROKOST

Find din indre nisse frem...
... skrev vi sidst
og så fik vi nogle tilmeldinger til afdelingens julefrokost,
men vi håber, at mange flere har lyst til at være med

fredag d. 20. november
på Abildhus, Abildgade 23, 8200 Århus.
Vi starter kl. 17 med gløgg.
Senere dækkes bordet med dejlig mad fra jule-tag-selv-buffeten,
og det vil være muligt at købe drikkevarer til fornuftige priser.
Det koster 75 kr. at deltage (hjælpere deltager gratis).
Betaling foregår på dagen. For Randers-medlemmerne vil der blive
arrangeret transport.
Kom og vær med til en hyggelig aften
som afslutning på året i afdelingen.
Du kan nå det endnu!
Tilmelding med det samme til Helle Szydlowski på mail hsz@aarhus.dk
eller telefon 30 62 28 07 (læg gerne en besked på telefonsvareren).
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2 SPØRGSMÅL TIL…
Som optakt til kommunalvalget har
Århus afdelingen sendt to spørgsmål
til de opstillede partier. Vi vil have
deres bud på fremtiden i forhold til
BPA og offentlig transport. SF, Socialdemokraterne og Liberal Alliance har
taget opfordringen op – læs deres svar
herunder.

handikappede, der ikke magter at strukturere deres egen dagligdag, ikke tildeles
en BPA, hvor de er daglig leder. Derfor
skal systemet indrettes mere fleksibelt og
mere individuelt, hvor standarder erstattes af menneskelige hensyn.

Denne ændring kræver en økonomisk
prioritering af flere ledsagertimer. SF er
Socialistisk Folkeparti (SF)
meget fokuseret på både at se på den
Claus Thomasbjerg
økonomiske udforing og hvordan vi kan
ændre styringen af visitationen. Det er
byrådsmedlem
samtidig vigtigt at understrege, at den
Århus kommune
økonomiske udfordring i høj grad afHvad vil du /dit parti gøre for mennesker hænger af Århus Kommunes økonomi,
med handicap, der kun har 15 timers led- som i høj grad bestemmes af den sidsagelse om måneden, fordi de ikke magter dende regering.
en BPA (borgerstyret personlig assistance,
den tidligere hjælperordning)?
Hvordan vil du/dit parti sørge for ordentlige og tilgængelige forhold for mennesker
Jeg kæmper sammen med SF for, at År- med handicap i den offentlige transport?
hus Kommunes handicappolitik ikke
kun er en hensigtserklæring, men at den Jeg er meget optaget af handicappedes
bliver overholdt. Det handler om social tilgængelighed i Århus Kommune. Og
anstændighed. Mennesker med handicap der er mange ting at tage fat på. Når
skal kort sagt have den hjælp, som de har det gælder den kollektive trafik, er det
behov for og krav på. SF mener, at den vigtigt, at handicappede også skal have
individuelle sagsbehandling i tildelingen mulighed for at være spontane. Derfor
af timer skal fokuseres bredere end i dag. mener jeg, at der skal investeres i en mere
Der skal kigges på alle de hjælpebehov, fleksibel telebus- og taxaordning, hvor de
som den handikappede har i løbet af en handicappede kan bestille turen samme
uge/måned. Tildelingen af timetallet skal dag, som de f.eks. ønsker at tage i biosåledes følge den enkeltes behov, og gra- grafen eller besøge moster Hanne. De
den af den enkeltes handicap. Her skal handicappede, som ønsker at rejse med
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2 SPØRGSMÅL TIL… (fortsat)
den kollektive trafik, skal have bedre betingelser i form af moderne ramper i busserne og billetautomater, der kan betjenes af mennesker med forskellige former
for handicaps.
Socialdemokraterne (A)
Hanne Vinther
byrådskandidat
Århus kommune
Hvad vil du /dit parti gøre for mennesker
med handicap, der kun har 15 timers ledsagelse om måneden, fordi de ikke magter
en BPA (borgerstyret personlig assistance,
den tidligere hjælperordning)?

Hvordan vil du/dit parti sørge for ordentlige og tilgængelige forhold for mennesker
med handicap i den offentlige transport?
Vi skal sørge for, at tilgængeligheden
i den offentlige transport er den bedst
mulige for alle mennesker. Fordi man er
født med et handicap eller er blevet det
senere i livet, skal adgangsforhold til offentlig transport.
Offentlig transport er for alle. Jeg kan
godt se at problemet med at få en borger
i kørestol med en bus er svær at løse, men
det skal klares på andre måder.

Hvis jeg den 17. nov. 2009 bliver valgt
Jeg synes det er helt urimeligt, at fordi ind i Århus byråd, vil jeg gerne arbejde
man af en eller anden grund ikke magter sammen med Jer på, at mennesker med
en BPA (borgerstyret personlig assistance) et handicap på alle områder, hvor det er
kun har 15 timers personlig assistance om muligt, får ligebehandling.
Ligebehandling er en menneskeret.
måneden.
Det er ikke ligebehandling af mennesker. Jeg har tænkt på hvordan jeg ville
have det med kun 15 timers ledsagelse om
måneden. Det er ikke en rar tanke.
15 timer om måneden til besøg hos familie, venner, lægen og til at deltage i
kulturelle arrangementer og mange andre
ting, som for os, der er såkaldt normalt
fungerende, er en selvfølge. Det er bare
ikke godt nok.

Liberal Alliance (i)
Michael Christensen
byrådskandidat
Århus kommune
Hvad vil du /dit parti gøre for mennesker
med handicap, der kun har 15 timers ledsagelse om måneden, fordi de ikke magter
en BPA (borgerstyret personlig assistance,
den tidligere hjælperordning)?
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2 SPØRGSMÅL TIL… (fortsat)
Liberal Alliance Århus går ind for flere
timer, til de unge handicappede, så der
bliver mulighed for timer, der kan bruges i ungdomsklubben, biograf osv.

Der skal aftales med Århus sporveje, at
de indenfor en meget kort tidsramme
skal have gjort alle gule busser handicapvenlige, indtil da skal der oprettes
en hotline linie eller en net side, hvor
Uddybende bemærkninger: En ledsager- borgerne kan se, hvornår der kører en
ordning er kun på 15 timer. Den kan ikke lav bus i deres område.
erstatte pleje og praktisk hjælp, og kan
kun tages med ud af hjemmet. Den gives Uddybende bemærkninger: Borgere med
blandt andet til ældre og folk på institu- handicap har mulighed for at søge komtion. Den gives også til folk der godt kan munen om dækning af kørsel med telebus
klare sig i hjemmet, men ikke i nye uvante (200 enkelt rejser pr. år) og denne kørsel
omgivelser hvor en ekstra hånd kan være skal bestilles dagen før. Der er en række
nødvendig. 15 timer er ikke ret meget krav til denne ordning, bl.a. gå-afstand på
pr. uge, da ledsageren ofte møder op på omkring 200-500 m.
borgerens bopæl og derfra skal af sted, så En anden mulighed er at søge om lån til
transporttid indgår også. Dvs. borgeren en invalidebil. Der er skrappe krav. Man
reelt har 3,5 time pr. uge til indkøb, bio- skelner mellem en »Trivselsbil« eller en
graf, og lign. ikke ret meget
»Job/uddannelsesbil« En trivsels bil er
De skriver at folk måske ikke kan magte meget svær at få. Sagsbehandlingen på inen BPA og dertil kan jeg tilføje at folke- validebil tager flere år, da mange forskeltinget netop 1. januar 2009 vedtog en ny lige mennesker herunder læger, jurister,
lov, netop BPA-loven, der gjorde det mu- borgeren, sagsbehandlere skal høres.
ligt at man nu kan overgive sit arbejdsgi- Det mange ønsker, er bedre offentlig
veransvar til en nærtstående, en forening transport, især i Århus. Telebus ordningen
eller en privat virksomhed. Der gør at er en hjælp til borgerne, men de hæmmes
målgruppen eller kravene er blevet slæk- ofte af planlægningen, der skal ske en dag
ket betydeligt og folk der tidligere ikke var i forvejen. Borgere med handicap ville
i målgruppen til at få en hjælperordning, altså meget hellere kunne benytte den ofnu kan søge igen og få en ordning hvis de fentlige transport. Problemet er busserne,
opfylder de nye krav. BPA gives kun til der er af meget forskellige type. De nye
folk over 18 år.
lavgulvsbusser er gode, da indstigningen
med rampe er perfekt, og der er god plads
Hvordan vil du/dit parti sørge for ordentlige til kørestol. Så en udskiftning til fast busog tilgængelige forhold for mennesker med type ville være at foretrække, så man vidhandicap i den offentlige transport?
ste om der kom en »god« bus.
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VI VENTER SPÆNDT...
For et par uger siden holdt DHF et
kursus i ”Regnskab og kommunikation”. Et af lørdagens punkter var en
præsentation af forbundets nye hjemmeside, som igennem en del måneder
har været under udvikling. Firmaet bag
den ny hjemmeside hedder Kompas-IT
og har hjemsted i Stege på Møn.

efterretninger fra bestyrelsen, billeder
fra arrangementer og meget andet.

Jens Griebe fra firmaet brugte det meste af et par timer på at vise de mange
muligheder, som det nye website indeholder. Blandt kursusdeltagerne var
der efterfølgende stor tilfredshed med
”fremvisningen.”

Og mere hjemmeside:
Også Århus afdelingen har ny (egen)
hjemmeside. Præsentationen blev såmænd også foretaget på det omtalte
kursus.

Der er helt nyt layout/design på forsiden. Der er brugt en del farver på at anskueliggøre logikken bag sidens opbygning. I det hele taget er der god mening
i strukturen på den ny hjemmeside.
En af de helt store fordele er de mange
nye muligheder for afdelingerne. Det er
tanken, at alle afdelinger skal kunne benytte sig af en ganske enkel skabelon og
selv kunne have sin egen hjemmeside
under forbundets. Dette giver mange
gode muligheder for kommunikation
og information til afdelingens medlemmer. Her kan nævnes et par oplagte
muligheder: En nyhedsdel som supplement til afdelingernes blade, orientering om kommende arrangementer,

Firmaet bag hjemmesiden er i gang
med instruktion og ”oplæring” af kontorets medarbejdere og vi kan forvente
at den ny hjemmeside ”går i luften” inden længe.

I nogle henseender er der lighedspunkter med forbundets nye hjemmeside –
for eksempel hører der til hjemmesiden
et selvstændigt administrationsmodul,
som giver en god adgang for bestyrelsen til en nem og hurtig opdatering af
hjemmesiden.
Hjemmesiden kan for øvrigt også bruges som afdelingens elektroniske kontor med arkivering af referater, dagsorden vedtægter, blade og meget andet.
Også denne hjemmeside bliver lagt ud
på nettet inden længe.
Bag hjemmesiden står firmaet ”Kreativweb” ved Martin Skipper.
Per Jacobsen

Århus · November 2009 · 15

16 · Århus · November 2009

mangebaekke.dk
Støt kampagnen ” Køb brugskunst og
gaveartikler og støt Dansk Handicap
Forbund”

blive fordelt ligeligt mellem alle ni organisationer.

Som mangebaekke.dk skriver om sig
selv på hjemmesiden ”Dette er et helt
nyt forretningskoncept og vi er meget
Dansk Handicap Forbund Dansk stolte af, at vi i samarbejde med nogle
Handicap Forbund har indledt et sam- af de største velgørende organisationer
arbejde med netbutikken www.mange- i Danmark nu kombinerer salg af gabaekke.dk.
veartikler og brugskunst med muligheden for at gøre en forskel.”
Butikken sælger brugskunst, gaveartikler og køkkenudstyr fra kendte mærkevareproducenter som Holmegaard,
Menu, Rosendahl, Royal Copenhagen,
Stelton og mange andre. Mangebaekke.dk sælger desuden vine fra Laudrup
Vin og chokolade fra Sv. Michelsen
Chokolade, ligesom de tilbyder gavekort og færdige gavepakker.
Alle organisationer skal have donationer ifølge gældende skatteregler. Derfor
Når kunderne handler der, får de sam- forbeholder mangebaekke.dk sig ret til,
tidig mulighed for at støtte velgøren- såfremt en eller flere af organisationerhed, uden at det koster ekstra. Varerne ne ikke er blevet væsentligt ”betænkt”
sælges til samme pris som i andre bu- af kunderne gennem de forløbne seks
tikker, men mangebaekke.dk giver 20 måneder, at fordele op til 10 % af de
% af hele købet inklusive moms til et midler, der er afsat til donationer melvelgørende formål efter kundens valg lem disse organisationer (op til max. kr.
blandt de ni organisationer, som man- 5.000 pr. organisation).
gebaekke.dk samarbejder med. Dansk
Handicap Forbund er en af dem. Kun- De ni organisationer er:
den bestemmer, hvem der skal have de ADHD foreningen, Børnecancerfon20 % ved enten at vælge en enkelt or- den, Børns Vilkår, Dansk Handicap
ganisation i forbindelse med betalingen Forbund, Dansk Røde Kors, Diabeeller vælge ”alle”, hvorefter pengene vil tesforeningen, Dyrenes beskyttelse,
Kære medlemmer i Århus afdelingen!
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mangebaekke.dk (fortsat)
Landsforeningen SIND og Sclerosefor- Landsformanden for Dansk Handicap
eningen.
Forbund Susanne Olsen opfordrer til, at
I er opmærksomme på denne gode muMangebaekke.dk er stiftet i 2009 af Kim lighed for at støtte.
Germer og Inge-Lene Ebdrup. Kim Germer har en baggrund som selvstændig Århus afdelingen giver meget gerne opagenturforhandler af adskillige mærker fordringen videre og håber på Jeres støtte
indenfor brugskunst og gave-artikler, og til det gode formål.
Inge-Lene Ebdrup har gennem en årrække siddet i Folketinget med især socialMed venlig hilsen
og sundhedspolitik som fokusområder.
DHF Århus afdelingen

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Fredag d. 16. april 2010
Der indkaldes hermed til 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 formand
Valg af et bestyrelsesmedlem
Valg af to suppleanter
9. Eventuelt

Vi er i øjeblikket ved at planlægge, hvad der skal ske, når vi er færdige med generalforsamlingen. Følg med i næste nummer af medlemsbladet, hvor vi bringer alle de
praktiske oplysninger.
Vel mødt!
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DE KOM, SANG OG SEJREDE
Hvor er det dog dejligt, at alting ikke
skal foregå i København, altså hvad angår musik, for heldigvis kan vi også her
i provinsen, og lige nu har Herning vist
vejen, hvor både Bruce Springsteen og
Coldplay har været store trækplastre.

at han lyttede til publikums interesser
og tog dem med i sit repertoire. Således
bølgede han og hans band The E Street
Band frem og tilbage i flere timer og gav
bestemt noget til publikum, som de kun
kan tænke positivt tilbage på.
Noget af en oplevelse!
En stor cadeau til Herning som blev fyldt
op i august, da bandet Coldplay besøgte
Herning og gav en koncert - denne gang
også til et udsolgt publikum.

Sikke en koncert!
Det engelske rockband begejstrede omkring 40.000 mennesker, som, selvom
de mørke skyer varslede om regn, blot
Koncerten med Bruce Springsteen var stod og ventede på, at de skulle indtage
bare noget så flot, og derfra hvor jeg sad, scenen.
var der bestemt ikke noget i vejen med Deres venten var stor, da de endelig trådlyden, en ting som andre klagede over.
te op på scenen og med deres melodier
Stemningen var fantastisk, og den stem- og tekster indtog publikum.
me, som han leverede med en tekst uden Sangeren Chris Martin og de øvrige i
lige, satte bestemt folk i stemning, og bandet begejstrede i den grad publikum
havde de den ikke i forvejen, så var der i så meget, at de både glemte kulden og de
hvert fald en, som gav dem det. Sammen mørke skyer.
med sit band og guitaristen Little Feet løb
han således frem og tilbage på scenen og Bandet er blevet kaldt årets bedste live
spillede og sang i op mod tre timer uden band, og jeg må sige, at de til fulde leveen pause. På et tidspunkt bevægede han de op til de forventninger, som var blevet
sig på scenen på en sådan måde, så man sat. Fra at være musikere, som spillede
tænkte, at et eller andet var galt, men han for små penge rundt omkring i London,
bukkede sig blot for at tage imod ønsker har de nu nået nogle højder uden lige,
fra publikum om, hvad de ønskede, at og selvom det er Chris Martin og hans
han skulle spille, hvilket understregede, stemme, som bærer bandet, vil jeg også
20 · Århus · November 2009

rose trommeslageren. Hans ”stikker” var
i hvert fald med til at løfte orkesteret,
som med over 50 mio. solgte CD’er har
indtaget verden.
Bandet er dog også blevet sammenlignet med U2, og da de fire mænd pludselig trådte ned fra scenen for at bevæge
sig over på et mindre podie for at spille
nogle ballader, nærmest råbte og skreg
publikum.
Chris Martin opfordrede her tilhørerne
til at bruge lyset fra deres mobiltelefoner
i stedet for en lighter.
Hvilket syn!
Klapsalver fra 40.000 mennesker på
MCH Outdoor Arena fortæller dog også

med al tydelighed den begejstring, som
var til stede.
Handicappede og dårligt gående havde
et pragtfuldt overblik fra podiet, som var
blevet stillet op, og heldigvis var der ikke
meget regn.
En god idé kunne måske være at overdække dette område til en anden gang.
Stadigvæk - en stor stor cadeau til Herning. København er ikke alene!
Glem for øvrigt ikke at Genesis også
optrådte her i 07, og det var også rigtigt
rigtigt fint!
Poul Schacksen
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ROSTOCK, HERE WE COME!!!
Velkommen til DHF Århus’
første bustur.
Vi startede godt ud ved kun at være 30
minutter forsinket, da vi torsdag d. 17.
september stævnede ud fra parkeringspladsen i Tranbjerg. Men det betød
ingenting for den forventningsfulde
stemning: Vi skal på tur!! Så med børn,
scootere, lifte, kørestole og kaffekanden
forsvarligt spændt fast, gik - øøhh - kørte
det bare derud af.

Fredag brugte vi på Karl’s Erlebnishof,
et ”alt-muligt-land” med både frugt- og
grøntmarked, sandskulpturer, legeland,
blomsterudsalg og supermarked med alverdens lækkerier for øje og gane. Hvem
kan f.eks. holde fingrene fra en jordbærøl? Et meget specielt, men interessant
sted. Fredag aften var der frit spil: Der
var et par stykker, der blev ”hjemme” i
området ved hotellet, men vi var mange,
der fik Benny, vores altid sjove og køreklar chauffør, til at trille bussen ind til
Da vi landede på Hotel Heidehof i Mar- centrum af Rostock.
kgrafenheide blev vi mødt af en rigtig
kromutter, der sørgede for mad til os, der Lørdag var så dagen, hvor vi skulle se
vist alle var temmelig trætte og mørban- vores venner, der havde inviteret os til
kede - en bustur på 8 timer gør i hvert at kigge forbi, når vi nu alligevel var i
fald et eller andet ved min krop!! Men Rostock. De var i gang med at afslutte en
uanset hvor sulten jeg er, bliver de tyske uges workshop for unge med handicap.
Knödel aldrig et hit i min mund. UFF!! Desværre havde de ikke rigtig tid til at
snakke med os, men vi fik vist flaget, og
det var det vigtigste. Heldigvis kunne vi
alle se det komiske i sceneriet.
Senere stod tiden i shoppingens tegn.
Vi kørte igen ind til Rostock centrum,
parkerede Bennys dyt og så var der dømt
fri handel, indtil bussen igen kørte mod
Hotel Heidehof.
Om aftenen spiste vi sammen på den
mest romantiske krostue, Restaurant
Utspann, som lå lige rundt om hjørnet,
og som vi varmt kan anbefale. Jeg følte
mig pludselig midt i Astrid Lindgrens
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”Brødrene Løvehjerte”. Jeg tror, alle fik
alt, hvad hjertet og mavesækken kunne
begære, før alle trillede hjem i seng.
Selvom der var nogle ting, der viste sig
meget kiksede. Hotellet lignede mest
af alt et billigt vandrehjem, og Rostock
var stort set kun er en bakke (ja, jeg var i
hvert fald glad for min personlige skubber), havde vi en fantastisk social weekend. Jeg håber virkelig, der er flere, der
har mod på at tage med os næste gang.
Mille
PS: Og så gør det jo ikke tingene værre at få en stjernetur med Mikkel!! ;o)
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LOBPA

Møder� for� alle� medlemmer� i� LOBPA
Kom�og�vær�med�til�at�bestemme
udviklingen�i�LOBPA.
Vi�holder�møder�her:
7.11.2009�-�Musholm�Bugt�Feriecenter
7.11.2009�–�Haderslev�Museum
7.11.2009�–�Nørresundby�Gymnasium
15.11.2009�–�Medborgerhuset�i�Herlev
28.11.2009�–�Egmont�Højskolen
Alle�dage�fra�kl.�11.00-16.30
Tilmelding:�På���
www.lobpa.dk
�
���under
fanebladet� Møder�eller�på�telefon
70� 12� 30� 12.

Kl.� 11.00-11.15:� Velkomst
Kl.� 11.15-11.30:� Præsentation� af� dagens� program
–� herunder� praktiske� oplysninger
Kl.� 11.30-12.30:� Status
Kl.�11.30-12.00:� Status�for�LOBPA
–�driftsorganisationen�og�den
demokratiske�organisation
Kl.�12.00-12.30:� Orientering/spørgsmål/debat�om
aktuelle emner�om�BPA
Kl.� 12.30-13.15:� Frokost
Kl.� 13.15-15.15:� Tema:� Værdier� og� hverdag� med
BPA
Kl.�13.15-13.45:� Oplæg:�Vinkler�på�livet�med�BPA
Kl.�13.45-14.30:� Workshop�/�gruppearbejde�over
temaet
Kl.� 14.30-14.45:� Pause� –� kaffe� /� te
Kl.� 14.45-15.15:� Opsamling
-�dine�refleksioner�over�dagen
Kl.� 15.15-16.15:� Etablering� af� regionale
enheder/samarbejdsformer
-�rekruttering�af�regionale
bestyrelsesmedlemmer/tovholdere.
Kl.� 16.15-16.30:� Afrunding
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Kr. 260,Kr. 390,-

Kuponen udfyldes og afleveres til bestyrelsen.
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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. 4018 7740
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
Næste nummer af bladet udkommer i uge 7. Deadline for næste
nummer er søndag i uge 1 - Materialet sendes til Gert Riis
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

