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Leder FORMANDEN SIGER TAK FOR DENNE GANG

Som medlem af Dansk Handicap Forbund 
har jeg været en del af Aarhus/Randers 
Afdelingen siden 1997. I størstedelen af 
tiden har jeg været med i bestyrelsen, og 
her har jeg været formand i adskillige år.

Når jeg ser tilbage på alle de år, er det 
med glæde. Det har været både lærerigt og 
hyggeligt, og jeg synes, at vi er nået langt. 
Det har givet rigtig gode venskaber, og der 
har været plads til mange debatter om stort 
og småt. Jeg har altid sat utrolig stor pris på 
at være en del af vores lokalafdeling.

Dette gælder ikke mindst bestyrelsen. Her 
har vi samarbejdet og fordelt opgaver-
ne mellem os, og jeg har følt mig meget 
privilegeret over at være formand i en af-
deling, hvor vi løfter i flok for at varetage 
vores medlemmers interesser.

Siden jeg i sin tid blev valgt som formand, 
er der sket meget. Senest er jeg blevet 
gift, og jeg er flyttet til Skanderborg. Som 
følge af dette har jeg valgt at gå af som 
formand for Aarhus/Randers Afdelin-
gen. Jeg synes, det er mest korrekt, hvis 
formanden bor i det område, som en lo-
kalafdeling repræsenterer, og så har jeg 
efterhånden siddet på posten i så mange 
år, at det må være tid til fornyelse.

Inden længe er der generalforsamling, 
og jeg vil derfor gerne sige 1000 tak til 
jer alle sammen for jeres opbakning og 
samarbejde. Jeg er sikker på, at vores 
lokalafdeling vil fortsætte med at udvikle 
sig, og jeg glæder mig til at se jer til kom-
mende arrangementer.

Af Rikke Kastbjerg
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Indkaldelse til generalforsamling

Lørdag den 7. marts 2020 kl. 14.00
Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1, 8200 Aarhus N

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

Indkomne forslag sendes til vores formand, Rikke, senest den 7. februar 2020 
på mail: k@stbjerg.dk.

Det er gratis at deltage og alle er velkomne, men af hensyn til bestilling af mad 
og værelser vil vi meget gerne bede dig melde dig til hos Rikke 

meget gerne på mail k@stbjerg.dk.

Den officielle deadline for tilmelding er passeret, men hvis du skynder 
dig at maile til Rikke, er der sikkert også plads til dig!

Vel mødt!

Generalforsamling
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Rundvisning på Aros

Vi skal se udstillingen 
”Mythologies - The beginning and end of civilizations”

Det sker den 22. april 2020 - Vi mødes ved indgangen kl 16.45

Hvis der er nogle der har lyst kan vi spise sammen bagefter.
Pris: 60 kr. - Hjælper gratis.

Hvis man har årskort, må du gerne sige det ved tilmeldingen.

Tilmelding og betaling til Helle Birkmose på mail: 
hellebirkmose@gmail.com eller på mobilpay 27125458

seneste tirsdag den 14. april.

Håber vi ses.
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på Aros Weekendtur Til egmont højskolen

Weekendtur den 15.-17. maj 2020

Vi holder weekend i Hou på Egtmont Højskolen, sammen med de andre afdelinger, 
så vi kan lære hinanden at kende og få nye venner.

Turen er pt. under planlægning. Vi skal hygge mm.

Vi har bestilt nogle hytter og Anexet, hvor vi spiser og hygger.

Følg med inde på vores hjemmeside. 
Programmet bliver lagt ud, når vi har det på plads.

Vi har begrænset pladser - så først til mølle.

Man behøver ikke at være med hele weekenden. 
Man kan godt tilmelde sig kun til om fredagen eller lørdagen.

Når du tilmelder dig, så skriv om du kommer en dag eller hele weekenden?

Tilmeldingen til Helle på: 
hellebirkmose@gmail.com eller mobil nr: 27125458

seneste torsdag den 30. april 2020.
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Den grimmeste mand

Karsten er gøgler af Guds Nåde, og første 
gang jeg møder ham, er til et netværksmø-
de i foråret, hvor han bl.a. optræder som 
”Den grimmeste mand i byen”. Han er ved 
at være den, der har været længst i truppen 
”De Splittergale”, der startede i 90’erne 
med bare seks musikere og artister. 

Jeg møder Karsten igen en varm sommer-
dag, hjemme i privaten, der er en del af et 
lille bosted i det sydlige Aarhus. Her bor 
12 personer med i alt ni ansatte tilknyttet - 
og garanti for mad seks dage i ugen. Kar-
sten er glad for sin lille lejlighed, men har 
ikke så meget glæde af terrassen, da der 
er trin ud. Han er også glad for bostedet, 
hvor han var på besøg, inden han flyttede 
ind. Normalt skal der to besøg til, men det 
blev ikke aktuelt for Karsten, der flyttede 
ind for et par år siden. Bostedet har gode 
fællesarealer både inde og ude, og her 
får han den hjælp, han behøver – som et 
af de få steder i Aarhus, mener han.

Karsten har Aspergers (en autismespek-
trumforstyrrelse), der enten er medfødt 
eller opstået i de tidlige år. Han gik på 
en katolsk skole i Aarhus og havde søde 
lærere og gode klassekammerater, men 
husker også at være blevet mobbet.

- Jeg var jo anderledes, bedyrer han med 
et skævt smil.

I 2006 fik han konstateret sukkersyge og 

var indlagt et par måneder med betæn-
delse i fødderne. Det var især slemt i et 
par tæer på venstre fod, der til sidst måtte 
fjernes. I 2008 fik han amputeret højre un-
derben og året efter venstre underben, for-
klarer han uden meget drama. Med begge 
knæ i behold kan han støtte på benstum-
perne og befinder sig bedst som stolebru-
ger, men hopper frimodigt ud af stolen, når 
han er ude og optræde – og når han sam-
ler pant, der gi’r ham til dagen og vejen…

Og dagen og vejen indebærer for Kar-
sten et kæmpe cola-misbrug, som han af-
finder sig med:
- Det er psykisk lindrende – og godt i var-
men, forklarer han.

Karsten har været en af ”De Splittergale” 
siden januar 1995, og ser frem til øveda-
gene på det nærliggende ”Kragelund”, 
der både er et værested og et botilbud.

- Vi mødes hver tirsdag, og nogen gange 
til øveweekender, men vi mødes også pri-
vat, og Musik- og Gøglertruppen opleves 
som familie, fastslår Karsten.

Karsten mistede sine forældre for 11 og 15 
år siden, men har en moster, der sammen 
med sin nye mand på en måde er blevet 
Karstens reserveforældre. De bor på Fyn 
i en bolig, hvor Karsten ikke rigtig kan 
komme rundt i sin stol, men de to, der er i 
starten af firserne, kommer på besøg hos 

Af Solveig Hansen
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Den grimmeste mand

Karsten, der herudover har et par fætre 
og den enes søn som nærmeste familie.

Rundt i lejligheden ses det tydeligt, at 
dvd’er er Karstens lidenskab, og i det ene 
hjørne står en guitar. Der er ikke meget 
overflødigt nips, men i vindueskarmen står 
et par fotos, og Karsten peger på det, hvor 
han er fotograferet sammen med Leela. 

- Vi er ikke kærester, men hun er en god
ven, som jeg traf på VIA her i Aarhus til en
splittergal workshop i anledning af Kultur-
byen og projekt ”Rethink” for fem år siden,
pointerer Karsten. Det er et kærligt foto,
og mens de har kendt hinanden, har Leela
Jung etableret en klinik, ”Sjælerum” i Mejl-
gade i Aarhus Midtby og udbyder dans
og sjælelige kærlighedsarrangementer.

Dagligdagen har fundet et godt leje for 
Karsten, der godt kunne gå i andre dagtil-

bud på Kragelund, men det er ”De Split-
tergale”, der fylder. Det er en forening 
med et halvårligt kontingent på bare 
300,- kroner, og foreningen drives på lidt 
kulturstøtte og de indtægter der er, når de 
er ude at optræde.

- Det er blevet mere intenst i truppen de
senere år, fastslår Karsten og uddyber:
Alle er elskede og accepterede, - og det
fedeste er historierne, det uventede, der
sker, når vi er ude!
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Helt frivilligt i syddjurs kommune

Sidste fredag i september fejres de frivil-
lige landet over, i Syddjurs med en Fri-
villigcafé, hvor der er kaffe og kage og 
mulighed for at besøge et antal stande og 
få en snak om mærkesager og frivillighed.

Som formand for lokalafdelingen af Dan-
ske Handicaporganisationer, DH-Syd-
djurs, indstillet af Dansk Handicap For-
bund, lokalafdeling Aarhus – Randers, 
deltog jeg med en dobbeltstand med ma-
terialer fra bl.a. DH og DHF. 

Inden vi blev ”sluppet løs” i Frivilligcafeen 
var der taler og oplæg om Frivillighed, le-
delse og anerkendelse.

Efter de officielle velkomster fra formand for 
Frivilligrådet Frode Munch og Stinne Rishøj 
Mikkelsen, konsulent i Kultursekretariatet, 
holdt Riber Hog, formand for Udvalget for 
plan, udvikling og kultur, en festtale, hvor 
han bl.a. takkede alle de fremmødte (18 
foreninger). Der har været Frivillig Fredag 
siden 2011 og igen i år var konceptet æn-
dret en smule, men stadig en festdag for 
at fejre og hylde frivilligheden og alle de 
frivillige, der udviser et fantastisk engage-
ment samt de kommunale medarbejdere, 
der støtter op omkring de frivillige. Riber 
selv har været frivillig i idrætten i 35 år.

Her fik Hege lov at låne mikrofonen og 
bad alle om at bakke op om et kæmpe 
projekt næste år om lokalhistorisk hekse-

brænding. Der bliver informationsmøde 
på Kulturhotellet i Rønde 16. november.

Ledelse og anerkendelse
Ole Rasmussen, leder af Muskelsvind-
fondens Center for Frivillighed og Ledel-
se valgte som fokus en positiv og aner-
kendende tilgang til DEM, DER ER HER! 
Som udgangspunkt skal vi bruge krudt på 
fastholdelse frem for rekruttering (DOG 
valgte de selv sidste år, at alle deres fri-
villige i julegave måtte give en god ven 
en gaveæske med ”lov” til at blive frivillig 
i Muskelsvindfonden, der faktisk har flere 
frivillige end medlemmer).

Muskelsvindfonden har 2400 medlem-
mer og ca. 4000 frivillige i kartoteket, 
hvor ca. halvdelen er aktive. Bl.a. var 735 
involveret nærmest i døgndrift 12 dage 
på GRØN i år.

Af Solveig Hansen
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Ole lovede, vi vil få hans slides, så jeg no-
terede ikke så meget mere, men har dog 
fanget, at de frivillige skal tages SERIØST, 
de fortjener den STØRSTE ANERKEN-
DELSE. Ole nævnte med et skævt smil, at 
SAMSKABELSE er det nye sort – og no-
get, man har dyrket i al fald de seneste ti 
år i Muskelsvindfonden, men det er stadig 
”helt sort” for nogen!!!

Kan man stille KRAV til sine frivillige?
Ja, det både kan og skal man, det er ikke 
ligegyldigt, hvordan opgaverne løftes!
FRIVILLIGHED bygger på:

• Anerkendelse (af den helt ærlige slags)
•  At den frivillige føler sig set, hørt og 

forstået
• Gennemsigtighed
• Udvikling
• Plads til forskelle

Hvad motiverer dig?
Daniel Pink om motivation: Får du en bo-
nus (på en arbejdsplads) virker den som 
motiverende skulderklap det første år, og 
delvist næste år, men fra det tredje år op-
fattes det blot som en del af lønnen.

Ole viste som sagt slides/powerpoint, og 
en af dem var tre cirkler indeni hinanden, 
hvor den yderste er VILKÅR, den midter-
ste INDFLYDELSE og den inderste er den 
zone, hvor den enkelte har KONTROL.

Herefter har jeg noteret mig Mark 
Twain-citatet om, at ”De fleste bekymrin-
ger bliver sjældent til noget”.

Og så så vi et lille filmklip med Bob Mc-
Ferry på World Science Festival: Don’t 
worry, be happy!, der illustrerede at: ”Er 
man tydelig i sin ledelse, mødes man med 
tillid og alle er villige til at følge”. 

Helt frivilligt i syddjurs kommune
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Ny handicapplan i randers

Som optakt til nye planer på Handicap-
området, inviterede Randers Kommune 
sidste efterår borgere, pårørende og 
samarbejdspartnere til en række work-
shops, både på børneområdet og på 
voksenhandicapområdet.

På vegne af DHFs lokalafdeling deltog 
jeg på workshoppen om borgere med 
udviklingshæmning, en spændende 
eftermiddag, hvor vi først fik en fælles 
velkomst og introduktion og derefter op-
delt ved mindre borde deltog i fire em-
ner, hvert med et lille oplæg og derefter 
en styret borddebat, hvor alt væsent-
ligt blev taget til referat. Tilbage står at 
samskrive de mange noter og om mu-
ligt implementere de mange ideer, øn-
sker og forslag i den nye Handicapplan 
2020-2023.

Ingen extra penge
Vi var inviteret for at reflektere over og 
give input til kommunens udviklingspla-
ner; altså de planer, som skal være med 
til at sætte den strategiske retning for ud-
viklingen de næste fire år, og i velkomsten 
bliver det understreget i spørgsmålene ud 
til forsamlingen: 

”Hvilke forandringer ønsker I?, Hvad 
har I på hjerte?, Hvad skal vi udvikle? 
– Workshoppen handler om ønsker og 
drømme, MEN, der er ingen extra penge 
til den nye Handicapplan…”

Sundhed
Forud for det første forløb ved ”mit” bord 
fortæller Tove, der er afdelingsleder på et 
par af byens bosteder, om positive erfa-
ringer fra allerede gennemførte projekter 
som Temadag om krop og bevægelse, 
Er du kysseklar?, Fladbroløb, Hjerteu-
ge med gode madopskrifter, Spis sam-
men-arrangement i uge 46 og henviste 
til kommunens hjemmeside og oversigten 
over aktiviteter. 

Et par af pigerne/borgerne ved mit bord 
er Borgerguider, og helt naturligt rettes 
opmærksomheden sig ofte over i deres 
hjørne, når der kommer ideer, spørgsmål 
og formodninger, vi ønsker af- eller be-
kræftet. Den enes forældre sidder med og 
er tydeligt engagerede, og en pædagog 
og nogle pædagogstuderende støtter li-
geledes op og viser, at de er kendt med 
både borgere, problematikker og ønsker. 
Den gode kommunikation tager jeg som 
et sundhedstegn, og fra tid til anden hjæl-
pes vi med at rette opmærksomheden på 
de knap så velformulerede omkring bor-
det, for workshoppen er for ALLE.

Fællesskabet skal bære det
Blandt de gode ideer, der allerede er 
afprøvet, er dans oppe og vende flere 
gange. De vil gerne danse, men enten 
er det svært at komme på de etablerede 
dansehold grundet tidspunkt, penge og/
eller transport, og på de enkelte bosteder 

Af Solveig Hansen
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Ny handicapplan i randers

er der næsten for få til at ”bære” et hold. 
Pigerne er dog klar til at prøve igen.

Gåture kan klares uden instruktør, og be-
grebet ”GÅ-værter” bliver vendt, for det 
er så meget nemmere at komme af sted, 
hvis man følges. Og alle kan jo byde sig 
til som GÅ-vært.

Som alternativ til at gå ”normalt”, nævner 
jeg muligheden for at løbe på Racerunner 
i Randers Freja Atletik, men stadion ligger 
jo langt fra bostederne…

Fællesskab og netværk
I Aktivitetshuset, hvor workshoppen hol-
des, er der et træningskøkken, men i 
grunden vil man hellere hjælpes om målti-
derne ude på bostederne (afskaffet grun-
det besparelser). Fritidskoordinator Mette 

kommer i sit oplæg ind på mange tiltag 
på Bostederne: Besøgshund/hundetræ-
ning, besøgsvenner, aftenskolekurser, 
fritidsaktiviteter i foreningslivet, frivillige, 
der kommer og arrangerer dans, mad, 
banko, brætspil og ud af huset til svøm-
ning, ridning… Der er også en KLUB 85, 
udflugter og weekendtur.

Igen spørges rundt ved bordet: ”Kom med 
jeres ønsker og ideer”, og Anne konsul-
terer sine noter fra et forberedelsesmøde: 
”Vi mangler personale i weekenderne” 
pointerer hun. Hun kan godt tænke sig en 
besøgsven, en anden vil gerne gå til bow-
ling og minder om, at ikke alle har familie.

Arbejde og seniorliv
Bente savner sit arbejdsliv og vil meget 
gerne i KLUB 85, men dér skal man jo 
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være selvhjulpen. Bente er dårligt gående, 
men med en ledsager vil hun godt kunne 
komme i klubben, mener pædagogen ved 
bordet, og mener ikke, som Bente frygter, 
at ”der vil blive ballade over det”.

KLUBBEN er tirsdage og torsdage fra kl. 
15-21.30 og byder på bands, aftenskole, 
boccia, boldspil, grill og vikingespil, ludo 
og andre brætspil og indbyder til FÆL-
LESSKAB. 

Anne Marie sidder med et ønske om et job 
med støtte - på et værksted eller i en virk-
somhed og snakken runder også behovet 

for cafétræf uden for megen støj, kultu-
relle ture, kreative træf, fester og ønsker 
om fortsættelse af arbejdslivet, også når 
man aldersmæssigt ikke længere er mål-
gruppe for tilbuddene på Marienborgvej, 
Gaia, Bifrost, CBR… Ønsket er bl.a. små 
grupper a la KLUB-tilbuddet, men i dagti-
merne – og måske seniorpraktikpladser?

Mit liv og mit hjem
- der også er en arbejdsplads…

Vi taler lidt om bostederne. Anne savner 
en altan, så hun kan sidde ude, og Bente 
er flyttet fra en fritliggende bolig til hoved-
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Ny handicapplan i randers

huset, så hun nu meget nemmere kan gå 
i cafeen. AnneMarie har en god terrasse, 
hvor hun kan nyde solen, også sammen 
med sine børn og anden familie. Hun bor 
i et fint hus – men mangler fælleshuset og 
dermed fællesskabet.

Anne skal på venindebesøg samme af-
ten, en del af den ugentlige rutine. De er 
et par veninder, der skiftes til at komme på 
besøg, spise og hygge, fx med brætspil 
eller noget kreativt. Sandy har også tit be-
søg, hvor de bestiller mad hjem. Hendes 
værelse har et skilt, hvor der enten står 
”lukket”, eller ”værs’go at komme ind”.

Bliv frivillig og/eller aktiv
Jeg spørger ind til nyttehaver og dyrehold 
og får forklaret, at de tidligere har anlagt 
sansehaver og højbede, men det kræver, 

nogen vil sørge for den nødvendige pleje. 
Måske er det en frivilligtjans for dig?

Vil du være gå-vært, cykelpilot, besøgs-
ven, chauffør, frivillig instruktør eller no-
get helt ”syvende”?, så henvend dig ger-
ne via kommunens hjemmeside, søg på 
www.randers.dk/borger/frivillig eller 
find aktiviteter på www.rander.dk/aktivi-
teter  - Eller ring til en uforpligtende snak, 
mandage og torsdage mellem klokken 8 
og 15 på tlf. 20 28 27 73 eller prøv på tlf. 
30 69 08 27.

Planer for handicapplanen
Planen vil tage form hen over foråret med 
yderligere input fra bl.a. organisationer 
og Handicaprådet, komme i høring hen 
over sommeren og i politisk behandling til 
efteråret.

www.egmont-hs.dk
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Bestyrelsen
Formand
Rikke Kastbjerg Eskebækparken 9, 1. TV Tlf. 20 22 04 23

8660 Skanderborg k@stbjerg.dk

Næstformand
Ole Storm Kildeagervej 43 Tlf. 21 26 90 61

8361 Hasselager ole@stormit.dk

Kasserer
Lars Jacobsen Sonnesgade 14. 1. sal Tlf. 20 84 07 52

8000 Aarhus C lpj@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlemmer
Helle Szydlowski Bymosevej 5 Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07

8210 Aarhus V hsz@stofanet.dk

Marie-Louise Hahn (Mille) Myrholmsvej 31 Tlf. 61 60 97 27
8260 Viby J hahnviby@gmail.com

Helle Birkmose Nielsen Jernaldervænget 31 Tlf. 27 12 54 58
8220 Brabrand hellebirkmose@gmail.com

Suppleanter
Flemming Thorbek Lergravvænget 34 Tlf. 86 23 01 86

8380 Trige ullathorbek@gmail.com

Solveig Hansen Engvej 9 Tlf. 41 17 29 45
8560 Kolind sol1920@gmail.com

Afdelingens hjemmeside: dhf-aarhus.dk

Medlemsbladet

Bladet udgives af DHF Aarhus / Randers Afdeling.
Redaktør: Helle Birkmose Nielsen - Ansvarshavende: Rikke Kastbjerg.

Næste nummer af bladet udkommer i uge 20. 
Materiale sendes til Rikke Kastbjerg senest 17. april.

Spørgsmål vedr. annoncer rettes til BB Consulting på tlf. 98 37 97 70.

DHFS LOKALAFDELING 2020




