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LEDER
Lige adgang til kulturen
Af Michael Pedersen
For få årtier siden kunne man opleve, at forlystelsesparker og kulturelle
institutioner afholdt specielle »handicap dage«. På de dage inviterede
man mennesker med handicap samt
deres pårørende til en forestilling, en
udstilling eller en dag i forlystelsesparken. Mange gange var det oven
i købet gratis at deltage på de dage.
Sandsynligvis er der stadig nogle
få af den slags tilbud tilbage. Men
handicaporganisationerne har stort
set været enige om, at specielle dage
for mennesker med handicap ikke
er vejen frem. Vejen frem er derimod, at alle sikres en lige adgang til
at deltage i kulturelle og fritids betonede aktiviteter. Vi vil deltage på
lige fod med andre og ikke på specielle dage.
Der er gjort mange fremskridt. Trods
alt er det i dag sjældent vi oplever, at
det er andre gæsters modvilje mod at
vi er der, som gør at vi ikke kan deltage på lige fod. Det sker, men det hører
til sjældenhederne. Holdningerne til
mennesker med handicap har ændret
sig, og i dag synes langt de fleste vel, at
det er helt naturligt at mennesker med
handicap også deltager.
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En anden barriere er tilgængeligheden.
Også her er der sket store fremskridt,
men der er dog stadig hindringer i vejen for en lige adgang til kulturen. Jeg
kan ikke lade være at nævne, at især
mange mindre gallerier og scener har
en forbløffende dårlig tilgængelighed.
Det er synd, for det er netop ofte på
de mindre steder, man kan opleve
nye provokerende måder at udtrykke
sig på. Det er godt, at der er kommet
mange museer og større spillesteder,
hvor vi let kan komme ind. Men vi
mangler altså de små steder. Vi mangler stederne, hvor det måske er morgendagens populære kunstnere, som
prøver deres tanker og talenter af. Det
hænger til dels sammen med, at mange
små steder er private. For mennesker
med handicap har det blot den uheldige konsekvens, at vi ikke kan opleve
de smalle og måske mere eksperimenterende udtryksformer. Derfor er tilgængelighed stadig en vigtig kamp for
at opnå lige adgang til kulturen.
Tilgængelighed handler også om, at
man har mulighed for at være udøvende kunstner. På det område er der
langt igen. Det gælder både den fysiske
tilgængelighed og tilgængelighed til at
3

Program:
15.00 Ankomst og kaffe
15.30 Oplæg ved Holger Kallehauge, derefter debat
17.30 En 2 retters middag.
19.30 Tak for i dag
Du har mulighed for at deltage udelukkende om eftermiddagen eller til hele
arrangementet.
Sted: Viborgvej 780, 8471 Sabro Kro
Pris: Om eftermiddagen: Gratis
Med middag om aftenen: 150 kr.
Hjælpere: Gratis ved hele arrangementet
Nærmere oplysninger:
Claus Bjarne Christensen
Michael Pedersen

tlf.: 86 10 46 88
tlf.: 86 19 84 97

Tilmelding senest den 5. oktober til Michael Pedersen på ovenstående tlf. nr.
eller e-mail micped@stofanet.dk.

VIGTIGT !!!

@

Bestyrelsen ønsker at få oprettet en e-mail-liste
over medlemmerne i Århus Afdelingen
så vi hurtigt kan få sendt informationer ud.
Ønsker du at stå på denne e-mail-liste
så send oplysning om e-mail adresse til
formand Michael Pedersen (micped@stofanet.dk)
eller kasserer Per Jacobsen (per@perjac.dk.
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lære at være kunstner. Lige nu er der
i København startet en teateruddannelse for mennesker med handicap på
TV-glad. Det kunne være spændende,
hvis de øvrige skuespillerskoler indså,
at mennesker med handicap hører til i
den virkelighed, som kulturen skal afspejle. Derfor burde det være en selvfølge, at der også gik mennesker med
handicap på de skoler, der allerede
eksisterer. Det bliver spændende at se,
om TV-glads uddannelse lukker øjnene op for, at vi også har brug for kvalificerede kunstnere med handicap.

certsteder, hvor det ikke er muligt.
Enten skal man sidde langt fra hinanden, fordi kørestolspladserne ikke
er samme sted, eller også kan det slet
ikke lade sig gøre at være flere i kørestol. Kulturen har også med fællesskaber at gøre, derfor er det ærgerligt,
at vi ikke kan få kulturelle oplevelser
sammen.

Dansk Handicap Forbund Århus afdeling vil som noget nyt tilbyde kulturelle aftener. Det er ikke en genindførelse
af specielle handicapdage på kultursteder. Men det er et tilbud til dig som
Vi vil ikke have gratisdage. Vi vil på medlem, om at vi går nogle stykker
den anden side heller ikke have mer- sammen ind og overværer en forestiludgifter på at opleve kulturen. Her er ling. Nogle gange har vi efterfølgende
det ret frustrerende at opleve, at der en aftale med nogle af kunstnerne,
slet ikke er ens regler, når det hand- hvor vi kan tale om vores oplevelse.
ler om, hvorvidt man kan få en hjæl- Andre gange går vi måske sammen til
per med på udstilling eller forestilling en cafe, hvor vi taler om det vi har set
uden at betale for hjælperen. Hver eller hørt. Kultur har også med fællesgang må man nærmest stå med hatten skaber at gøre. Tilbudet er netop, at
i hånden og spørge forsigtigt, om ens du kan bruge DHF fællesskabet til
hjælper kommer gratis ind. Det kan at få nogle kulturelle oplevelser samopleves nedværdigende, at man skal men med andre medlemmer. Vi håber
spørge samtidig med, at det på den mange vil bruge tilbudet. Du kan læse
anden side medfører en dobbeltudgift om det et andet sted i bladet.
for os, hvis hjælperen ikke kommer
gratis ind.
Hvem kender ikke situationen, hvor
man er nogle stykker i kørestol, som
gerne vil opleve noget sammen. Selvom tilgængeligheden er forbedret, er
der stadig mange biografer og kon24
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FN’S HANDICAPKONVENTION TIL DEBAT
Skal mennesker have samme rettigheder som alle andre?
Lørdag den 13. oktober kl. 15.00
Dansk Handicap Forbunds Århus
afdelingen indbyder alle medlemmer til en debat om FN konventionen om rettigheder for mennesker
med handicap. Konventionen er
blevet underskrevet i foråret og nu
skal den arbejdes ind i lovgivningen
i de lande, der har underskrevet den.
Konventionen kan få stor betydning
for din hverdag.
Det centrale budskab i FN’s konvention er, at mennesker med handicap ikke
må diskrimineres. Det er et generelt budskab, men det får kun betydning, hvis
det bliver en del af landenes lovgivning.
Man kan spørge om:
• Hvad er de centrale principper i konventionen – hvordan er den blevet til?
• Hvorfor taler man om, at konventionen er en landevinding for mennesker
med handicap – hvad betyder den for min hverdag.?
• På hvilke områder kan konventionen få betydning i Danmark?
• Kan konventionen bruges handicappolitisk i Århus – hvordan?
• Vil konventionen ændre holdningen til mennesker med handicap?
• Skal kørestolsbruger tilbydes samme serviceydelser som alle andre? – med bussen, i biografen osv.
Forhenværende landsdommer og landsformand for PTU (Landsforeningen af
Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede) Holger Kallehauge har været med til at udforme konventionen. Han fortæller om processen og vil komme med sine bud
på konventionens betydning i Danmark.
6

23

Således var en større rampe placeret til
venstre for scenen, og da denne ydermere var hævet 2 meter havde man
derfra en pragtfuld udsigt til gruppen
- ja faktisk tror jeg, at kørestolsbrugerne havde een af de rigtig gode pladser,
da de som stod bagerst havde et dårligt udsyn og dem som stod helt foran
ikke kunne se koncerten på de to storskærme, som var placeret ved scenen.
Nu har jeg læst flere anmeldelser,
hvoraf 2 kun havde givet 2 stjerner ud
af 6 mulige, hvilket jeg slet, slet ikke
forstår.
Jeg har oplevet Genesis fra de startede,
og det de leverede denne aften var bare
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i orden. Gruppen var slet ikke uengageret og Phil Collins kunne både danse og spille trommer. Da han kom ind
på scenen og hilste på dansk kunne
han efter et kort vue udover publikum
konstatere, at der var flere ældre, hvilket fik ham til at sige, at de naturligvis
ville spille flere af deres gamle numre
og dette blandet med et nyere repertoire gav sammen med det gode vejr
og en fin lyd publikum en rigtig god
aften, hvilket blev understreget af det
store bifald.
En stor, stor cadoux til Herning Messecenter.

SOMMERFEST
Af Helle Szydlowski
Når man planlægger et udendørs arrangement gør man sig jo altid nogle overvejelser om hvad man gør såfremt vejrguderne ikke viser sig fra den gunstige side,
når arrangementet skal løbe af stablen.
Disse overvejelser kunne vi godt have
sparet os da aftenen for årets sommerfest i DHF’s Århus-afdeling oprandt.
Det blev vejrmæssigt en af de helt
specielle aftener, som der er alt for få
af, men som det er vigtigt at nyde når
de så er der. Der var totalt vindstille,
solen holdt sig længe på himlen uden
så meget som en lille sky kom i vejen
og duggen var længe om at lægge sig.
Alt sammen var det med til at sikre, at
vi kunne tilbringe hele aftenen udendørs.

Alice Carlsen havde stillet sin dejlige
have til rådighed for festen. Deltagerne
blev af Alice vist rundt i den overdådigt blomstrende have hvorefter folk
satte sig lidt rundt omkring og snakkede. Husets mandlige beboer – Kurt
– havde tilbudt sig som grill-mester og
det tog vi gladelig imod.
Vi fik nogle hyggelige timer i hinandens selskab. Nye medlemmer var
mødt op – hvilket vi naturligvis var
ekstra glade for. Som aftenen skred
frem var vi flere der talte om at man
fik associationer i retning af lange aftener under mere sydlige himmelstrøg.
En helt igennem pragtfuld aften! Og
rigtig mange tak til Alice.

7

LÆSERNE SKRIVER - GENESIS I DANMARK
Af Poul Schacksen
Både København, Sønderborg, Århus, Randers og Horsens har fået de
store navne/bands til landet, men nu
har også Herning gjort det, og fået det
kendte band Genesis til Danmark.
Hvor er det dejligt, at også Herning
kan gøre det. - I den forbindelse besøgte jeg Concert Arena i det vestjyske, hvor Messecenter Herning havde
sørget for, at 36.000 mennesker fik en
oplevelse som de sent glemmer.

blev forskånet for regn og dårligt vejr.
Messecenteret havde også sørget for,
at gruppen af handicappede kunne
opleve det populære band med Phil
Collins i spidsen, og jeg må sige, at de
havde gjort alt, hvad de kunne for også
at gangbesværede fik en god aften!

Selve koncerten var en stor oplevelse
for de 36.000 mennesker som messecenteret tidligere omtalt havde givet
adgang til koncerten, og for os med
hjul under kroppen var forholdene
Sommeren var med, og publikum også i orden.
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NYT FRA BESTYRELSEN
Af Michael Pedersen
Bestyrelsen er kommet godt i gang efter generalforsamlingen. Der er mange
løbende sager, som bestyrelsen tager
hånd om.

at vurdere, om der mangler tilbud,
som vi i Århus afdelingen skal arbejde
på, at kommunen laver. Det er en klar
fordel for afdelingen, at vi nu har en
lønnet medarbejder, der har tid til at
God sommerfest
lave den slags tidskrævende undersøFredag den 8. juni holdt afdelingen gelser.
sommerfest hos Alice. Det blev en god
aften med tid til at tale sammen. Det Medlemsweekend
virkede hyggeligt, at vi havde mulig- Bestyrelsen udsendte et sommerbrev,
hed for at være hos Alice privat. Du hvor vi indbyder alle medlemmer til
kan læse om sommerfesten et andet medlemsweekend på SI-centret den
sted i bladet.
21. – 23. september. Lige som sidste
år er medlemsweekenden en lejlighed
Projekt medlemmer i centrum
til at hygge sig med andre medlemmer
Vores projektmedarbejder Lene Kjær og at lære nye mennesker at kende. I
er blevet godt installeret på kontoret skrivende stund er vi ved at planlægge
i Sonnesgade. Hun er kommet godt weekenden. Vi kan allerede nu afsløre,
i gang med arbejdet. Allerede nu har at weekenden blandt andet vil indeLene ydet rådgivning til flere af afde- holde en tur til Flensborg med muliglingens medlemmer. Vi vil her endnu hed for at købe ind ved grænsebutikengang slå et slag for, at du kontakter kerne. Når du sidder med dette blad i
Lene Kjær, hvis du sidder med en sag, hånden, er sidste tilmeldingsfrist overhvor du føler du har brug for hjælp. skredet. Har du glemt at tilmelde dig,
Det er vores håb, at mange medlem- så prøv at ringe til Michael Pedersen
mer vil få glæde af afdelingens nye alligevel. Det kan være der stadig er
tilbud om rådgivning. Lene har også plads.
andre opgaver. I øjeblikket er Lene
ved at afdække de tilbud, som Århus
kommune har til mennesker med
handicap. Når vi har et overblik over
tilbudene, vil det være lettere for bestyrelsen og handicappolitisk udvalg
20
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FÆLLES KULTUROPLEVELSER
FOR MEDLEMMER
Af Helle Szydlowski
Vi århusianere er heldige. Ikke alene
bor vi i en utrolig smuk by omkranset
af skove og strande – men vi har også
adgang til meget og forskelligt kultur.

begår man sig ved eksempelvis besøg
i Musikhuset? Her kan det måske gøre
tingene lettere hvis man til en start er
flere i samme båd.

Bestyrelsen for Århus Afdelingen har
derfor besluttet at vi vil sætte fokus på
kulturelle oplevelser ved at arrangere
fælles kulturture. Vi starter ud i det
små og vil hen ad vejen finde ud af om
det er noget, vi skal arbejde videre med.
Mange af os er vant til at bruge de Lige nu forhandler vi med Svalegangen
muligheder som byen byder på. Andre om at booke os ind på et par af deres
har betænkeligheder. Kan vi – som må forestillinger fra deres nye program.
leve med et handicap – komme ind
på de små teatre? Hvordan kommer Konkrete oplysninger om hvert enkelt arvi rundt på museerne? Og hvordan rangement vil blive annonceret i bladet.
Vi kan se teaterforestillinger i forskellige genrer, høre forskelligt musik, se
dans på højt niveau, operaforestillinger
og ind imellem kan vi også opleve store
verdensnavne optræde i vores by.

NY RÅDGIVNING I ÅRHUS
Hvor DU er i centrum
Du kan træffe DHF Århus afdelingens projektkonsulent Lene Kjær på kontoret
den første og tredje torsdag i måneden. De andre torsdage er der én fra Århus
afdelingens bestyrelse. Åbningstider: kl. 14 - 17
Telefon, e-mail og hjemmeside:
Tlf. 51 87 84 99 – direkte nummer til Lene Kjær.
E-mail: projekt@dhf-aarhus.dk . Hjemmeside: www.dhf-aarhus.dk
Kontoret: tlf. 51 87 84 98. E-mail: kontor@dhf-aarhus.dk
Kontoradresse: Center for Hjælpeordning, Sonnesgade 9,
8000 Århus C (500 meter fra Musikhuset).
10
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NYT FRA HANDICAPPOLITISK UDVALG
Af Michael Pedersen
Handicappolitisk udvalg tager sig af
det politiske arbejde i Århus afdelingen. Udvalget refererer naturligvis til
bestyrelsen, og større beslutninger vendes i bestyrelsen. Udvalget består af
medlemmer, som er interesserede i det
handicappolitiske arbejde.
Vikar for handicaphjælpere
Dansk Handicap Forbund har hørt fra
flere medlemmer, at det er blevet vanskeligere at finde handicaphjælpere og
ikke mindst at finde vikarer, når ens
hjælper er syg. Århus kommune har
for en del år siden oprettet Center for
Hjælpeordninger, som er et tilbud til
personer med hjælpeordning. En af
centrets opgaver er at formidle vikarer,
hvis den enkelte bruger er i en situation, hvor han eller hun ikke selv kan
finde vikarer. Desværre hører vi fra
medlemmer, at det sker oftere og oftere, at Center for Hjælpeordninger ikke
kan hjælpe. HPU indbød formanden
for Brugerklubben til et møde, hvor
vi drøftede sagen. Resultatet af mødet
blev, at Dansk Handicap Forbund har
skrevet et brev til kommunens socialudvalg, hvor vi gør opmærksom på
problemet. Socialudvalgets formand
Susan Arac har svaret, at sagen hører
hjemme under rådmanden, så hun har
sendt brevet videre til ham. Hun vil
18

så tage problemet op i udvalget efter
sommeren. Så nu venter vi svar fra
udvalget og fra rådmand Gert Bjerregaard.
Åbent brev om prostitution
I sidste nummer af lokalbladet gjorde
jeg i lederen rede for Dansk Handicap
Forbunds holdning til, at byrådet måske vil forbyde ansatte i kommunen at
hjælpe mennesker med handicap med
at få kontakt til en prostitueret. Vi kan
ikke leve med, at noget som er lovligt
for alle andre på den måde ikke bliver
muligt for mennesker med handicap.
Sidst på foråret strammede debatten
til. Handicappolitisk udvalg valgte at
omformulere lederen en smule og at
sende den som åbent brev til borgmesteren. Brevet blev sendt til alle medlemmer af byrådet og til pressen. Det
har været bragt i både Jyllandsposten
og Århus Stiftstidende. Vi har fået svar
fra flere byrådsmedlemmer, men desværre mest fra dem, som deler vores
synspunkter. Så har Nicolaj Wammen
skrevet, at han synes at prostitution
under alle former er samfundsmæssigt
og etisk uacceptabelt. Desuden mener han, at kommunen som arbejdsgiver har et særligt ansvar over for de
ansatte. Det er derfor ikke rigtigt, at
stille ansatte i et etisk dilemma. Det
11

Dette lykkedes også. Da foredraget var
færdigt, gik Catharina og Svend ned i
glasburet på grøn gang og hjalp den
grå dame over på den anden side.
Over middag var der mulighed for at
få mere at vide om forskellige mere
eller mindre okkulte emner. Der var
mulighed for at deltage i workshops
om følgende emner som fx håndlæsning, Satans væsen og korncirkler.

se nærmere på udstillingerne fra glas-,
maleri- og lampefeberholdene. Der var
masser af indtryk for øjnene, og som
et supplement til dette havde mad og
mystik lavet lidt godt til ganen.
Inden middagen gav musikholdet
koncert i spisesalen, inden vi kunne gå
til bords, indtage en dejlig festmiddag
og feste til den lyse morgen.

Søndag – en træt flok tager hjem
Fredag aften var næsten helt stille. Efter en travl, sjov og spændende uge
Nede ved vandet var der tændt bål, og er der kun tilbage at stå op, sige på
de, der stadig havde en rest festenergi gensyn og drage ud i det danske somtilbage, gik mod havnen i Hou, hvor merland…
der var havnefest.
Som noget nyt blev der hver dag i løbet
Lørdag – Hou Drop og (sejrs-)fest
af ugen udgivet en miniavis. Du kan
Om formiddagen var der hektisk akti- læse denne og se mange flere billeder
vitet på alle liniefagsholdene. Der skul- på http://elevforening.egmont-hs.dk.
le gøres klar til teaterforestilling, Hou
Drop, koncert, fernisering og fest.
Umiddelbart efter frokost blev dørene
slået op til lillesalen, hvor teaterholdet
opførte deres forestilling. Efter denne
gik turen mod havnen, hvor der var
Hou Drop i forbindelse med havnefesten. Sejladsholdet, der ellers ikke
rigtig har mulighed for at udstille sidst
på ugen, brillerede til gengæld med at
vinde Hou Drop med den flåde, de
selv havde bygget.
Tilbage på skolen var der sidst på eftermiddagen fernisering. Alle kunne her
12

Heksen Dannie Druehyld
kom på besøg
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at møde nye og gamle venner i okkult
baren.

chokoladesmagning til glæde for kursisternes smags- og lugtesanser. Efter
smagningerne blev spisesalen inddraOnsdag
get i baren, og høresansen blev sti– en heks besøger Egmont Højskolen muleret af livemusik. Traditionen tro
Der var hverken kost eller sorte katte, udviklede smagningsaftenen sig til en
men lillesalen blev fyldt med hekse- fest, der varede til et godt stykke ud
energi, da Dannie Druehyld holdte på natten.
foredrag onsdag eftermiddag. Det var
nogle intense timer med en lind strøm Fredag
af fortællinger og teorier om skytsån- – det spøger på Egmont Højskolen
der, spøgelser m.m. Efter foredraget Fredag blev det rigtig okkult. Først på
blev tarotkortene spredt ud på bordet dagen var der foredrag med Catharina
i solgården, og rigtig mange fik nogle Lysborg og Svend Andersen. Begge
kloge ord og råd med på vejen.
har medvirket i »Åndernes Magt III«,
der er blevet vist på dansk TV. Fredag
Onsdag aftenen fik vi rokket lidt ved var det Sommersjovs tur til at få bevores rytmesans. UFO Yepha, to dan- søg. En af opgaverne for de to clairske hip hoppere der har været med voyante var at finde ud af, hvem den
rundt på dette års Grøn Koncert, grå dame er, som går igen på Egmont.
lagde vejen forbi Egmont Højskolen.
Her gav de os et indblik i vejen til berømmelse, og det blev også til et par
håndtegn i takt til musikken.
Torsdag – sanserne sættes på prøve
Udover foredrag og de mere sociale
aktiviteter er der også undervisning
i liniefag. I år var det fx sejlads, glas,
mad og mystik, filmgys og teater. Både
om for- og om eftermiddagen var der
undervisning i liniefag, og der var her
god tid til at fordybe sig.
Torsdag aften bød på oplevelser for
alle menneskets sanser. Først var der
øl-, vin-, drinks-, whisky-, sushi- og
16

har han så lov til at mene. Alligevel
mener vi, at han sammenblander det
at lave regler med sin egen moralske
opfattelse. Vi vil fastholde, at ud fra et
handicappolitisk princip handler den
sag om, at mennesker med handicap
opnår samme muligheder som andre
og at det ikke kan være moralske synspunkter, der afgør, hvordan vi bliver
kompenseret. Det må alene være ud

fra princippet om ligestilling at man
laver regler om, hvad en kompensation
må bruges til. Vi vil fortsat arbejde på,
at mennesker med handicap er ligestillede, og for os betyder det, at man har
samme muligheder som andre, også
selvom man skal have hjælp. Byrådet
skal tage stilling til sagen i slutningen
af august.

HANDI-K@

En af vore vigtigste
samarbejdspartnere Handi-K@ - fyldte 10
år den 15. juni 2007.

Dagen blev markeret
med en reception.

Vinderne af Hou Drop
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NYT FRA HOVEDBESTYRELSEN
Af Michael Pedersen
På sidste kongres lavede vi om på strukturen i Dansk Handicap Forbund. En
af ændringerne gik ud på, at vi gik fra
fire årlige hovedbestyrelsesmøder til
to. Til gengæld er møderne længere.
Midt i juni blev der holdt hovedbestyrelsesmøde, hvor der var et par afgørende punkter på dagsordenen.
Hovedkontoret flytter
DSI (De Samvirkende Invalideorganisationer) er startet på et stort byggeprojekt. Der skal bygges et kontorhus,
som er stort nok til både at rumme DSI
og de medlemsorganisationer, som ønsker at flytte med. Huset skal være en
demonstration af, at fuld tilgængelighed for alle grupper af mennesker med
handicap kan lade sig gøre. Det betyder, at huset skal være udstyret med
den mest moderne teknik samt være
indrettet, så alle uanset handicap kan
bruge husets faciliteter. DSI har købt
en byggegrund lige bag ved Høje Taastrup station. Det betyder, at det også
er let at komme til huset med offentlig
transport. Kontorhuset skal stå klar til
indflytning den 1. november 2009.

havde en lang drøftelse af fordele og
ulemper ved at flytte med. En af fordelene, som blev nævnt af mange, er,
at det bliver endnu lettere at samarbejde med DSI og med de øvrige organisationer. Efter en lang debat valgte
et flertal i hovedbestyrelsen at sige ja
tak til tilbudet om at flytte med. Det
betyder, at vi 1. november 2009 forlader vores gamle hovedkontor på Hans
Knudsens Plads og flytter til Høje Taastrup.

Brugerstyret personlig assistance
De sidste måneder har der siddet to
praktikanter på hovedkontoret, som
var ved at skrive deres speciale. De
havde valgt at skrive om brugerstyret
personlig assistance. Brugerstyret personlig assistance fungerer i Norge og
Sverige. På mange måder ligner den
hjælpeordningen i Danmark. Men
der er også nogle afgørende forskelle. I
brugerstyret personlig assistance er det
ikke et krav, at du skal kunne fungere
som arbejdsgiver for dine hjælpere.
Det er der i hjælpeordningen. Desuden henvender brugerstyret assistance sig til en større målgruppe. De to
Som en af DSI’s medlemsorganisa- studerende kom til hovedbestyrelsestioner blev Dansk Handicap Forbund mødet og fremlagde deres konklusiospurgt, om vi ville flytte med ind i ner. Det gav en spændende debat, og
det nye kontorhus. Hovedbestyrelsen hovedbestyrelsen var enige om, at der
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skal arbejdes videre for at få indført
brugerstyret personlig assistance til de
personer, som i dag ikke er omfattet af
hjælpeordningen.
Mange hjørner af forbundet
En stor del af hovedbestyrelsesmødet
gik med, at hovedbestyrelsen blev ori-

enteret om, hvad der sker i forbundet.
Forretningsudvalget og udvalgene
under hovedbestyrelsen fortalte om
arbejdet. Der blev drøftet økonomi
og valgt en ny person, Anni Kvisgård,
til forretningsudvalget. Efter et langt
møde ønskede landsformand Susanne
Olsen hovedbestyrelsen god sommer.

SOMMERSJOV PÅ EGMONTHØJSKOLEN
Af Rikke Kastbjerg
I uge 28 sænkede der sig en helt særlig stemning over Egmont Højskolen i
Hou. Sommersjov i Hou blev afholdt
med det okkulte og mystiske som tema,
og det blev en spændende uge, hvor vi
alle fik mulighed for at få rokket lidt
ved vores billede af virkeligheden.

ter indkvarteringen var der kaffe, te,
kage og frugt i spisesalen.

Mandag aften har traditionen tro et
punkt på programmet. Alle mødes i
spisesalen, hvor lærerne præsenterer
sig, og råber navnene op på de kursister, der skal på det enkelte hold. BagLigesom de tidligere år bliver Som- efter går holdene ud til de »lokaler«,
mersjov til i et samarbejde mellem hvor undervisningen skal foregå.
flere parter. I år stod Egmont Højskolen, Egmont Højskolens Elevforening, Tirsdag – er det okkult at løbe?
Muskelsvindfondens Ungdomsgruppe, Tirsdag formiddag blev kursisterne
Spastikerforeningens Ungdom og DHF delt op i hold for være med i det ok– Ungdomskredsen bag planlægningen. kulte løb. Med åbent sind og sanserne
på spring begav alle sig ud til posterne
Mandag – ankomst og indkvartering rundt omkring på højskolen. Rundt
Om eftermiddagen slog Egmont Høj- omkring på højskolen var der placeret
skolen dørene op for godt 120 for- forskellige poster, hvor vi bl.a. skulle
ventningsfulde kursister. I år var der forsøge at finde onsdagens lottotal ved
mange nye deltagere, men det er også hjælp af ånden i glasset og bruge telerigtig dejligt at se, at ca. halvdelen er pati til at overføre symboler.
kursister der har været med før, - nogle
endda siden starten for 9 år siden. Ef- Om aftenen var der rig mulighed for
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