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Leder
Det er stadig ikke godt nok
Af Rikke Kastbjerg
Det er sommer, det er sol, men nu hvad der ellers kunne være relevant.
er det blevet hverdag. Det har været
en dejlig sommerferie, men nu er det Handicappolitikken skal helt sikkert
tid til at trække i arbejdstøjet igen.
også på dagsordenen i efteråret. Der
er stadig mange udfordringer at tage
Vi har i bestyrelsen oplevet en noget fat på i vores område, og der er stastille periode i afdelingen. Det håber dig forhold, også for mennesker med
vi på at kunne lave om på, når vi har handicap, der skal forbedres. Vi skal
vores første arbejdsdag her i efteråret. også huske, at vi skal tage fat på at
Her vil vi lægge planerne for flere ak- bruge FN’s Handicapkonvention.
tiviteter, og hvad der ellers skal ske i Som en del af det handicappolitiske
den nærmeste fremtid.
arbejde deltager nogle af os den 23.
august i et arrangement i Århus, der
En af de ting, der ikke har funge- skal være med til at markere, at forret, er kommunikationen i forhold holdene for mennesker med handitil arrangementer. Vi har flere gange cap skal forbedres.
oplevet, at vores medlemsblad er blevet forsinket. Det har betydet, at det Vi glæder os til et konstruktivt efførst er nået ud til medlemmerne, terår, og vi håber at se rigtig mange
når et arrangement allerede skulle af jer til afdelingens kommende arhave været afholdt. Det er bestyrel- rangementer.
sen meget utilfreds med, og vi vil
også forsøge at gøre noget ved det.
Fortsat god sensommer!
Bladet vil fortsat udkomme, men vi
vil supplere det med et brev, der sendes direkte til medlemmerne. Brevet,
som vil blive sendt ud et par gange
om året, vil indeholde en oversigt
over de kommende aktiviteter, og
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JULEFROKOST
Sommeren går på held og vi i bestyrelsen ser lidt fremad.
Selv om vi kun lige er kommet over sommeren vil vi i bestyrelsen
gerne invitere dig til julefrokost

fredag den 10. december i fælleshuset på Myrholmsvej 31, Viby.
Vi mødes klokken 17 til gløgg og så får vi noget godt mad.
Menuen ser sådan ud:
Varmrøget laks med citrondressing
Dampet rødspættefilet med rejer og dressing
Tærte med hakket oksekød og peberfrugt
Andesalat med pinjekerner og appelsiner
Unghanebryst, stegt med soltørrede tomater på plukgræs
Mørbradbøf a la creme
Oksetyndsteg med flødekartofler
Salatfad med 7 dele med dressing
3 slags ost med frugt
Ris ala mande
(forbehold for ændringer)
Alt dette, drikkevarer, julehygge og mandelgave til den heldige,
får du for blot 80 kr – hjælpere er naturligvis gratis
Tilmelding til Marie-Louise på m-lhahn@hotmail.com
eller mobil 61 60 97 27
Jeg vil gerne arrangere sammenkørsel for jer fra Randers ;o)
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Indlæg af: Kurt Leth, medlemsnr. 636960
Tilgængelighed - eller mangel på samme
Jeg har brug for en hudlæge, og har
fået en tid på (Marselisborg Hospital), Hudklinikken, Århus Sygehus, i
februar 2011, det er NÆSTE ÅR. Til
den tid har jeg VIRKELIG hudproblemer.

ikke har elevator (jeg sidder i kørestol)
til klinikken.

Jeg syntes det er yderst beskæmmende
at hudlægerne i Danmarks næststørste
by ikke er tilgængelig for kørestolsbrugere. Lægestanden, en profession der
Grunden til at jeg bruger Marselis- om nogen, har brug for tilgængeligborg Hospital er at andre hudlæger hed.

Tivoli Friheden
Er det tilgængeligt for kørestolsbrugere?
Ja, parken er meget tilgængelig. Man
har gjort meget for at gøre den tilgængelig. Der er lavet handicap-toiletter
med m.m og det er stort og vi er meget glade for det. Jeg var i byen med
min veninde til Sankt Hans og hun
sidder i kørestol.

Friheden har valgt at sige nej tak til
kørestolsbrugere, jeg ved ikke hvorfor,
men jeg syntes det er dårlig politik af
hele parken. Jeg ved ikke om det er
selvejende cafeer, men alligevel kunne
man godt stille et krav fra parkens side
om at der skal være adgang for alle.

De har lavet en ny cafe lige foran scenen ved springvandet. Jeg syntes det
var et godt sted at placere en cafe, men
jeg vil ikke benytte den fordi den laver
forskel på folk: når man er kørestolsbruger kan man ikke bruge den da
den er for høj og der er ingen rampe
selvom man let kunne lave det.

Med venlig hilsen
HPU-Århus
Thomas Arpe
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Handicappolitisk udvalg hygger
Vidste du:
At hvis du har fået pension før 2001
og har en BPA skal du have de ekstra udgifter du har pga dit handicap?
Det kan være kørsel til fysioterapi,
ekstra el fordi du både har el-stol,
el-seng, døråbner m.m., ekstra tøj
fordi du slider det mere end normalt,
ekstra benzin fordi du har en større
bil end du ville ha haft hvis du ikke
havde et handicap… you name it.
Du skal søge din sagsbehandler som
osse skal informerer om hvad dine
muligheder er.

Vidste du:
At du kan få et ledsagerkort der gør
at du og din hjælper kører på ledsagerbillet i DSB togene. Det betyder
at du får du hjælper gratis med toget
og hvis du rejser alene må du køre på
barnebillet.
Læs mere på:
http://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort/ledsagerkort/?searc
hterm=ledsagerkort

Glad for vin!Mille

Læs mere på:
http://www.dukh.dk/viden/merudgifter/ny-bekendtgorelse-sel-a7-100
og http://www.rcfm.dk/fileadmin/
rcfm_filer/dokumenter/Vejledninger/Merudgifter/MerudgifterParagraf100.pdf
Vin og vingaver samt flotte gavekurve med vin,
friskmalet kaffe, chokolade, specialøl, olie/eddike
og specialiteter leveres frit i hele Århus-området.
Skal du holdeGlad
fest ellerfor
reception
vin!leverer vi vinen
og tager overskydende uåbnede flasker retur. Vi
kommer gerne med et godt tilbud.
Besøg vores hyggelige butik – Vi holder
smagning i kælderen den første lørdag i hver
måned.
Vin og vingaver samt flotte gavekurve med vin,
friskmalet kaffe, chokolade, specialøl, olie/eddike
og specialiteter leveres frit i hele Århus-området.
Skal du holde fest eller reception leverer vi vinen
og tager overskydende uåbnede flasker retur. Vi
kommer gerne med et godt tilbud.
Besøg vores hyggelige butik – Vi holder
smagning i kælderen den første lørdag i hver
måned.

Brdr. Schmidt Vinhandel
September
Viby Centret – 8260 Viby J
Tlf. 86 14 96 44 – www.gladforvin.dk
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Efterlysning
Informationsteknologiløsninger

Den Gamle By søger billeder og
erindringer fra tiden omkring 1974
FO R M ÅL

Er du bevægelseshæmmet?

At indsamle billeder og
erindringer fra handicappede
der boede i eget hjem i

Boede du i eget hjem i
perioden 1969-1974?

starten af 70’erne.

S E M E RE

Har du billeder og
erindringer fra da af?

Om projekt Den Moderne By
på www.dengamleby.dk

Vil du dele disse med Den
Gamle By?

KO N T A K T
Praktikant Sidsel Mahler
Jakobsen, stud.mag.:

Foto: Erik Degn

smj@dengamleby.dk
Tlf. 86 12 31 88, mandagtorsdag 9-15.

Kan du svare ja til ovenstående
spørgsmål, er Den Gamle By meget
interesseret i din hjælp. Museet udvider
netop nu med et moderne bykvarter,
hvor der bl.a. skal indrettes nogle
lejligheder, som de kunne have set ud i
1974.
Vi efterlyser derfor erindringer om, og
fotodokumentation af, indretning fra
begyndelsen af 70’erne. Så hvis du
boede i etagebyggeri på det tidspunkt,
hører vi meget gerne fra dig.
På den måde kan du være med til at
bevare et stykke unikt danmarkshistorie.
Og med tiden kan historien måske blive
fortalt i en af museets lejligheder.

Håbet er på et tidspunkt, at kunne
genskabe en lejlighed anno 1974,
hvis beboer har et fysisk handicap.
En forudsætning herfor er, at kunne
dokumentere, hvordan hjemmet var
indrettet.
- Hvordan var møblerne placeret i
forhold til hinanden?
- Hvordan blev møblerne brugt?
- Hvilke hjælpemidler var der i
hjemmet?
- Hvor var hjælpemidlerne
placeret?
- Hvilke hjælpemidler var der evt.
på fællesarealerne?
- Var der personlig/professionel
hjælp i hjemmet?
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INDMELDELSESKUPON
Undertegnede ønsker at blive medlem af Dansk Handicap Forbund.

Kontingent 2010
Jeg har et handicap		
Jeg har ikke et handicap

Personligt medlemsskab Kr. 272,Kr. 408,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.

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

Marie Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31
		
8260 Viby J
			

Tlf. 3062 2807
mail: hsz@aarhus.dk
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 hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Næste nummer af bladet udkommer i uge 34. Deadline for næste
nummer er søndag i uge 28 - Materialet sendes til Gert Riis
Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70
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