
 Blad 2 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 1

Lederd a n s k  h a n d i c a p  f o r b u n dd a n s k  h a n d i c a p  f o r b u n d

AARHUS / RANDERSAARHUS / RANDERS

Ny formand s. 3 · Tag med på weekend s. 18 · Bare fordi, kronik s. 20
CORONAEN HAR ÆNDRET VORES LIV - ALLE VORE ARRANGEMENTER ER MED FORBEHOLD

Nr. 2 · maj 2020 · 19. årgang



 Blad 2 · 2020 · DHF Aarhus/Randers · 3

Leder Vi har fået ny formand, mød helle

I skrivende stund – primo april – hærger 
corona-virussen hele landet, og det har 
stor betydning for vores hverdag, som 
jo nødvendigvis må ændres betragteligt. 
Medlemmerne i vores forening er alle 
måske ikke så robuste som resten af be-
boerne i samfundet. Derfor har mange af 
os måttet være ekstra påpasselige i den 
forløbne tid. 

Men en ting er den fysiske side af sagen – 
der er også en psykisk. Hvis man er vant til 
at være rimeligt udfarende, vant til at del-
tage i arrangementer, have social kontakt 
med sine venner, bekendte og kolleger, 
kan det være mere end træls, pludselig at 

skulle holde sig inden døre det meste af 
tiden – og ikke vide, hvor lang tid det vil 
vare, før man igen kan bevæge sig no-
genlunde frit rundt igen. 

Jeg blev valgt som formand for de kom-
mende to år på vores seneste generalfor-
samling i Aarhus/Randers afdeling den 7. 
marts i år. Lidt kort om mig selv: Jeg er 63 
år, mistede mit ben ved en trafikulykke i år 
2002. Efter genoptræning fortsatte jeg i 
mit job som assistent ved Aarhus kommu-
ne, (det blev konverteret til et flexjob), hvor 
jeg var ansat i forskellige afdelinger, indtil 
jeg for et par år siden gik på pension efter 
37 års ansættelse. Jeg blev kort tid efter 
ulykken medlem af Aarhus/Randers afde-
ling af Dansk Handicap Forbund og har 
således været medlem længe – og i man-
ge år været med i afdelingens bestyrelse. 

Sammen med den nyvalgte bestyrelse vil 
jeg så hurtigt som muligt få sat ord på, 
hvad der er vigtigt for os at arbejde med 
– og for. 

God sommer til jer alle!

Helle Szydlowski 
Formand for Aarhus/Randers afdeling 

af Dansk Handicap Forbund

Forsidefoto: Randers Naturcenter er center for naturvejledning og udelivspædagogik, 
foto: Steen Asbjørn Andreassen
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Ses vi

- Ses vi i morgen til træningen?, spørger 
Torben over messenger, og jeg svarer:
- Ja da, jeg snyder og hopper på hver an-
den dag, dog i dag valgte jeg så et par 
svenske sittgympa, den bedste var med 
Roger Westin… ses i morgen..

- Jeps, det gør vi, bedyrer Torben og be-
giver sig kort efter ud i de unaturligt stille 
omgivelser, hvor han nyder en tur i stolen 
og solen med sin dejlige Vivia.

Siddende træning, primært med Cathrine 
Guldberg, redder mit forår - og i påsken 
desuden lidt svensk sittgympa med bl.a. 

Roger Westin, der byder på en dejlig 
afveksling og er anderledes udfordren-
de ved at hele kroppen er i sving, til sidst 
stående, - stort set med de øvelser, jeg 
elsker at lave til varmtvandstræning, men 
bestemt for udfordrende herhjemme på 
stuegulvet!

Siddende træning finder jeg på YouTube 
og Cathrines videoer på hendes hjemme-
side, på RYKs facebookgruppe og (hver 
søndag live) på LHIF, Lyngby Handicap 
Idrætsforenings facebookgruppe. Skriv 
LHIF i søgefeltet og find videoerne i ven-
stre side – og så er det bare at komme i 

I morgen?

Af Solveig Hansen, redaktør

HANDICAP NYT 1 - 2016   •   19

 JENS BOUETS KLUMME

af Solveig Hansen

VORES GAMLE HOVEDKONTOR ER SOLGT
En ting, der har belastet forbun-
dets økonomi de senere år, er 
ejendommen Hans Knudsens 
Plads 1A. En ejendom vi selv 
har beboet i mange år med 
tilfredshed, indtil vi flyttede til 
Handicaporganisationernes Hus 
i 2012. 

Ejendommen er temmelig voldsomt belånt (i forhold 
til forbundets økonomi) og derudover er ejendommen 
behæftet med hjemfaldspligt til Københavns Kommu-
ne. Ejendommen har givet forbundet et driftsmæssigt 
underskud, hvorfor kreditforeningen gav os en tre årig 
afdragsfri periode til at afhænde ejendommen. 

Hjemfaldspligten til Københavns Kommune var en 
reel stopklods for et salg. I praksis betyder hjemfalds-
pligten, at ejendommen skal overgå til Københavns 
Kommune (stort set vederlagsfrit) på et givent tids-
punkt ud i fremtiden. Hjemfaldspligten kan frikøbes, 
men det er dyrt. Stort set alle potentielle købere øn-
skede derfor denne del frikøbt inden overtagelse af 
ejendommen.

Et frikøb af ejendommen er en procentdel af ejen-
dommens offentlige vurdering, da den offentlige vur-
dering skal afspejle en realistisk handelsværdi. En pro-
centdel der stiger, jo tættere vi kommer på den dato, 
ejendommen skal overgå til kommunen. Ejendommen 
er vurderet af det offentlige (SKAT) til 50 mio. kr., hvil-
ket er meget langt fra en realistisk salgspris. SKAT med-
delte, at de ikke ville komme med en ny vurdering før 
tidligst i 2018. 

Københavns Borgerrepræsentation vedtog derfor i 
september måned, at en uvildig mægler udpeget af Kø-
benhavns Kommune kunne fastsætte en realistisk han-
delsværdi, som hjemfaldspligten kunne beregnes ud fra.   

En stor tak til Københavns Kommunes hjælpsomhed 
i sammenhængen skal hermed overbringes, og jeg er 
glad for at kunne oplyse, at ejendommen er solgt. Ejen-
dommen overtages den 1.3. 2016 af køber, og Dansk 
Handicap Forbund har solgt på en for forbundet meget 
tilfredsstillende måde, både hvad angår pris og vilkår.  
  

         Jens Bouet, direktør i  
Dansk Handicap Forbund

TræningsDVD er et hit!

Hvis du vil træne siddende, så er 
Cathrine Guldbergs nye trænings-
DVD er et hit. Den indeholder - ud 
over en fin og forståelig introdukti-
on - tre træningspas. Det korteste er 
nok det hårdeste eller mest uvante, 
seks minutters løb med spurter ind-
lagt. Man kan sagtens få pulsen op, 
selv om man sidder ned og ”kun” 
løber med armene. 

Løbeprogrammet er filmet i det 
grønne, mens de to andre trænings-
pas foregår i et træningslokale og 
med den lidt enerverende, højfre-
kvente træningsmusik, der ofte 
fylder traditionelle fitnesscentre. 
Det glemmer man heldigvis nemt, 
når man lytter til den smilende og 
kompetente instruktør, der gennem 
17 år har undervist i samt tilpasset 
aerobic og andre træningsformer 

til os, der har brug for siddende 
træning.

Træn siddende
Med Cathrines nye DVD kan du væl-
ge mellem det hurtige løbeprogram, 
den udfordrende CrossTraining el-
ler HITtet, High Intensity Training. 
De to lange træningspas indledes 
med en god opvarmning. Undervejs 
bliver vi mindet om betydningen af 
god kropsholdning, kontrol, rigtig 
vejrtrækning og de små vandpauser. 
Sluttelig udspænding af de ømme 
muskler og opfordring til at justere 
vægtene til optimalt udbytte. 

Trods det høje tempo er Cathrine 
god til at skabe en rar stemning og 
understrege, at her er plads til alle 
varianter. Vi vælger jo selv, om vi vil 
følge tempoet eller blot lade os in-

spirere af de enkelte øvelser og 
arbejde lidt mere adstadigt.

Du behøver kun et par hånd-
vægte og en vandflaske, så er du 
klar. Cathrine har tre elever med, 
der demonstrerer, hvordan man kan 
træne på forskellig vis, og med et 
par kække bemærkninger er tonen 
slået an. Det skal være sjovt at 
træne.

Læs evt. mere på cathrine-guld-
berg.dk/hiit.html 
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gang, bevæbnet med håndvægte og en 
vandflaske (eller tre, hvis du ikke har rigti-
ge håndvægte).

På Cathrines egen side, GAT - Guldberg 
Adaptive Training er optagelserne med 
holddeltagere, og det kan virke både 
inspirerende og ekstra motiverende at se 
deres varianter af øvelserne og opleve 
den intense stemning. Her kan du købe 
træningerne til fremtidigt brug.

I disse coronatider vil jeg opfordre jer til, 
hvis I ikke allerede HAR fundet alternativer 
til aflyste fys- og træningstider, lige at snu-
se til den træning, der udbydes på nettet. 
Jeg er netop startet på online-træning på 
Ulykkespatientforeningens facebook og 
via Gigtforeningen her i Syddjurs laver jeg 
Qi Gong med Inge W. Christensen, der 

besøgte og guidede os sidste forår i for-
bindelse med generalforsamlingen i Hou 
Søsportcenter/på Egmont Højskolen.

Ud over glimt fra dette års generalfor-
samling er vi så heldige i dette nummer 
af bladet at byde på lidt ”nyt” (har væ-
ret på hjemmesiden et stykke tid) fra for-
bundets socialpolitiske udvalg, SAPU, en 
kronik af byrådspolitiker og DHF-medlem 
Almaz Mengesha og omtale af kommen-
de arrangementer, sidstnævnte desværre 
med det forbehold, hele foreningslivet er 
præget af.

God læsning og glædelig sommer – skriv 
gerne indlæg eller kom med forslag til em-
ner her i bladet på sol1920@gmail.dk og 
følg med på hjemmesiden dhf-aarhus.dk 

Torben og Vivia

Ses vi I morgen?
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Nyhedsbrev

Coronakrisen er over Danmark, og det 
har selvfølgelig også indvirkning på 
Dansk Handicap Forbunds arbejde. I 
første omgang har krisen konsekvenser 
for en lang række arrangementer i for-
bundets lokalafdelinger, i regionerne og 
i specialkredsene, så fremadrettet består 
opgaven i at arbejde for, at medlemmer-
ne ikke oplever forringelser i den hjælp, 
de kan få fra myndighederne.

I løbet af krisen har statsminister Mette 
Frederiksen meldt ud, at vi ikke kan for-
vente det samme velfærdssamfund på 
den anden side af coronakrisen. Det 
vækker selvfølgelig bekymring hos for-
bundet, og det er noget, vi kommer til 
at holde skarpt øje med, når krisen er 
overstået.

Men arbejdet i social- og arbejdsmar-
kedspolitisk udvalg er selvfølgelig ikke 
kun præget af coronakrisen. I nyhedsbre-
vet kan du blandt andet læse om det ar-
bejde, udvalget gør for at skabe tryghed 
på et presset BPA-område, udarbejde 
forslag til nye retningslinjer for merudgifts-
dækning og meget andet.

Link: https://danskhandicapforbund.dk/
files/8715/8522/7812/Nyhedsbrev_
nr_1-2020_fra_SAPU_-_260320.pdf

Solveig/kilde: Nyhedsmail, DHF 26. marts

Forbundet har andre, spændende Ny-
hedsbreve, vejledninger osv., søg selv på 
hjemmesiden og lad dig evt. inspirere til 
egen, aktiv indsats.

fra sapu

(SAPU) - Social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg
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Beretning Generalforsamlingen 2019/2020

Denne beretning er skrevet med fare for, at 
vi som bestyrelse kommer til at gentage os 
selv, da vi endnu en gang har haft et godt 
og stabilt år i afdelingen.

Økonomi
Afdelingens økonomi ser fortsat meget for-
nuftig ud, og vores forbrug er i balance 
med vores indtægter. Udgifterne er primært 
placeret på medlemsaktiviteter, og vores 
indtægter kommer fortsat fra vores kontin-
gentandel, lokalbladet og egenbetaling til 
arrangementerne.

Årets arrangementer: 
I løbet af det seneste års tid har afdelingens 
medlemmer haft mulighed for at deltage i 
følgende:

• Generalforsamling 2019
• Rundvisning på GAIA i Randers
• Sommerfest
• Weekend på Slettestrand
• Mortens and
• Julefrokost
• Julehygge

Bladet og hjemmesiden
Afdelingens blad udkommer fire gange om 
året, og det laves fortsat hos BB Consulting, 
der står for både layout, tryk og udsendel-
se. Vi har et rigtig godt samarbejde med 
Mia, som står for at sætte vores artikler og 
billeder sammen til det samlede blad.

Bestyrelsen er rigtig godt tilfreds med hjem-
mesidens design, og vi arbejder fortsat med 

at holde den opdateret med oplysninger 
om kommende aktiviteter og andet relevant 
materiale.

HPU – Handicappolitisk udvalg
Afdelingen har et handicappolitisk udvalg 
bestående af Ulla, Claus Bjarne, Thomas 
og Lars, som er bestyrelsens repræsentant. 
Udvalget har desværre ligget stille den se-
neste tid på grund af sygdom. Heldigvis er 
der udsigt til, at de kommer i gang igen. Der 
vil altid være sager nok at tage fat på i de 
kommuner, afdelingen dækker, og aktuelt 
har udvalget en henvendelse vedrørende 
handicapparkeringsforholdene på Aarhus 
Universitetshospital.

Samarbejde på tværs
DHF Region Midtjylland
Bestyrelsen deltager fortsat så vidt muligt 
i de regionale møder, kurser og Dansk 
Handicapdag. Derudover er Marie-Louise 
suppleant for regionsrepræsentanterne og 
Helle B. N. har medvirket i forarbejdet til 
den fælles weekend i Hou (der desværre er 
aflyst, red.).

DH lokalt
Repræsentanter fra bestyrelsen deltager 
som hidtil i bestyrelsesmøderne og i andre 
aktiviteter, der arrangeres af DH Aarhus. 
I de andre kommuner, som vores afdeling 
også dækker, har vi udpeget repræsentan-
ter til de lokale DH-afdelinger. I DH-Syd-
djurs er Solveig formand, og Marie-Louise 
og Lars deltager som suppleanter i Handi-
caprådets formøder i Aarhus.
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Generalforsamlingen 2019/2020

Til stede var: 
Rikke Kastbjerg (formand), Ole Storm (næst-
formand), Lars Jacobsen (kasserer), Kar-
sten Jensen (regionsrepræsentant), Solveig 
Hansen, Jørgen Laursen, Ulla og Flemming 
Thorbek, Bente Haulund, Henriette Løgstrup, 
Kjeld Krogstrup, Helle Szydlowski (refe-
rent), Helle B. Nielsen, Thomas Arpe, Alice 
Carlsen og Marie Louise Hahn.

Ad. Pkt. O. Velkomst
Formand Rikke Kastbjerg bød velkommen

Ad. Pkt. 1. Valg af dirigent 
Karsten Jensen blev valgt 

Ad. Pkt. 2. Valg af referent 
Helle Szydlowski blev valgt 

Ad. Pkt. 3: Valg af stemmeudvalg 
Hjælperne Anders Vase og Marie Bonde-
sen blev valgt

Ad. Pkt. 4. Beretning
Formand Rikke Kastbjerg aflagde beretning. 
Beretningen blev vedtaget med applaus. 

Endvidere blev det oplyst, at weekendtur den 
15. – 17. maj, som var en tur for alle afdelin-
ger i regionen, er aflyst, da det kun er Aar-
hus-Randers afdeling, som har meldt tilbage. 

Ad. Pkt. 5: Regnskab
Kasserer Lars Jacobsen gennemgik regn-
skabet, som også blev omdelt. 

Der blev spurgt ind til, hvorvidt der er indgået 
en aftale med Hovedforbundet om afvikling 
af gæld til Aarhus/Randers afdeling. Hoved-
forbundet beslutter, hvornår afviklingen går 
i gang, og næstformand i Hovedforbundet, 
Rikke Kastbjerg kunne oplyse, af man fra 
Hovedforbundets side vægter at få eksterne 
gældsforpligtelser ud af verden først. 

Der blev spurgt ind til IT-udgifterne. Udgif-
ten til udviklingen er blevet betalt af to om-
gange. Fremover skulle udgiften til hjemme-
side ligge på omkring 1000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

Ad. Pkt. 6. Indkomne forslag. 
1. Der skal laves en afviklingsaftale med Ho-
vedforbundet vedr. gælden til Aarhus/Ran-
ders afdeling. (Jørgen Laursen).

2. Et årligt weekend-arrangement på Slet-
testrand. (Jørgen Laursen).

3. Forslag om eftergivelse af en del af gæl-
den mellem Hovedforbundet og Aarhus/
Randers afdeling. (bestyrelsen i Aarhus/
Randers afdeling).

Vedr. forslag 1: Jørgen Laursen trak forsla-
get tilbage, da formanden havde redegjort 
for, hvorfor man har prioriteret, som man 
har gjort. 

Vedr. forslag 2: Der er altid stor tilslutning 

Referat Generalforsamlingen 2019/2020

Referat fra generalforsamling lørdag den 7. marts 2020 på Lyngåskolen
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til arrangementer på Slettestrand, og Jør-
gen var af den opfattelse, at man bør be-
lønne et feriested, som gør så meget for 
gruppen af fysisk handicappede. Man 
vedtog at sende forslaget videre til den 
nye bestyrelse ud fra den forudsætning, at 
man kan opfordre den nye bestyrelse til at 
lave en weekend med overnatning hvert 
eller hvert andet år, men ikke pålægge 
bestyrelsen det, da det er et meget stort 
arbejde at planlægge en weekend. 

Vedr. forslag 3: Bestyrelsen fremlagde for-
slag om eftergivelse af en gæld på 200.000 
kr. – fortrinsvis tilskrevne – men ikke betalte 
– renter. Alle er bevidste om, at går Hoved-
forbundet konkurs, bliver lokalafdelingerne 
trukket med ned. Andre afdelinger eftergiver 
også gæld til Hovedforbundet. 

15 stemte for en eftergivelse på kr. 200.000 
kr. 1 stemte blankt. 

Man besluttede at eftergive en gæld på kr. 
200.000. 

Ad. Pkt. 7: Fremtidigt arbejde
1. Forslag til ny bestyrelse om at arbejde 
med afholdelse af en årlig weekend – eller 
hvert andet år -for medlemmer – evt. i.f.m. 
generalforsamling. 

2. Solveig har søgt lokalpuljen om midler til 
bl.a. 

a. Skrivekursus – sæt dagsordenen. 18.4.20 
(udsat til 22. august, red.)

b. Aktiviteter i Mols Bjerge, bl.a. sanketure, 
(1 inde i landet, 1 ude ved kysten)

c. Ture i Nationalparken – Tur rundt på herre-
gårde, weekend-arrangement i naturen

3. ARoS den 22.4.20 (aflyst, red.)

4. Sommerfest 6.6.20 (udsat og erstattet af 
Mad med Mille, red.)

Hold øje med hjemmesiden. 

Ad. Pkt 8: Valg af bestyrelse 
Man valgte at køre videre med en bestyrel-
se på fem medlemmer med to suppleanter 
– altså et bestyrelsesmedlem mindre.

Formand: Helle Szydlowski blev valgt 

Valg af bestyrelsesmedlem: Marie Louise 
Hahn blev valgt 

Valg af suppleanter: Flemming Thorbek og 
Solveig Hansen blev valgt. 

Ad. Pkt. 9: Eventuelt 
Dansk Handicap Dag i alle regioner er af-
lyst på grund af Corona virus. 

2.4.20 – Regionsmøde i Herning (aflyst/
udsat, red.)

Rikke fik et gavekort med tusind tak og 
skriftlige knus, derefter takkede hun Karsten 
for at lede os gennem i god ro og orden.

Referat Generalforsamlingen 2019/2020
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Generalforsamlingen 2019/2020

Håndsprit og tålmodighed ledte os gen-
nem en ret udramatisk generalforsamling i 
år, og før vi tog hul på den, nød vi forårs-
solen – alt sammen i velovervejet afstand 
til hinanden.

Rikke trak sig som varslet fra formandspo-
sten, Helle S. blev valgt til formand og vi 
andre blev genvalgt på de øvrige, ledige 
pladser. 

Og - så blev vi SÅ godt beværtet!

Fredelig Generalforsamling

Af Solveig Hansen, fotos Steen Asbjørn Andreassen
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Et levn fra fortiden

Mad med Mille genopstår, nemlig lørdag den 6. juni fra kl. 17 – 21.

Pga. coronatilstanden har vi flyttet den planlag-
te sommerfest til sensommeren, men genopliver 
for en aften Mad Med Mille på Lyngåskolen.

Konceptet bliver som altid: Go’ mad, hygge og 
alle hjælper med, hvad man kan. Så hank igen 
op i naboen, elskerinden eller svigermor og til-
bring en skøn aften ude af coronaens skygge.

Sted: Lyngåskolen, Graham Bells Vej 1D, Skejby

Pris:  50 kr., hjælpere gratis

Tilmelding: senest torsdag den 4. juni på hjemmesiden, til Mille på: 
 hahnviby@gmail.com eller 61 60 97 27. 

Sommerfesten, der var varslet til 6. juni er flyttet til fredag den 14. august. (6. juni er der 
i stedet Mad med Mille, se ovenstående).

Det handler om socialt samvær med god mad og dejlig musik, - har du lyst at hjælpe 
med at pynte op, så mød ind kl. 16, og vil du hellere sidde i eftermiddagssolen med 
drinks og cigarer, går det nok også.

Tid: Fredag den 14. august kl. 16 - ?

Sted: Oplyses ved tilmelding

Pris:  150,-, hjælpere gratis 
 – og vi lover rimelige priser i baren

Tilmelding:  senest fredag den 7. august til 
 Marie-Louise Hahn på: 
 hahnviby@gmail.com eller tlf. 61 60 97 27

Invitation til SURPRISE-PARTY
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Projekt Udeliv

Med midler fra Lokalpuljen ville vi i Lokal-
afdeling Aarhus/Randers denne sommer 
invitere på Projekt Udeliv. 

Med størst muligt hensyn til deltagernes 
forudsætninger byde på både primitiv 
overnatning, sanke- og oplevelsesture i 
Nationalpark Mols Bjerge. Sidstnævnte i 
liftbus under overskrifterne: landskabstu-
ren ”Fra Neanderthaler til Nationalpark!”, 
Herregårdsturen ”Arsenik, herskab og tje-
nestefolk” og ”Helgenæs – en natur i be-
vægelse!” – Wellness for kryb og kravl!

Et planlagt fyraftensmøde midt i juni på 
MarselisborgCentret i Aarhus er aflyst og 
aktiviteterne er udsat grundet faren for 
corona, men vil du allerede nu vide mere, 
kan du kontakte Solveig og/eller følge 
med på hjemmesiden. 

Et forsigtigt gæt er, at den første tur med 
Nationalparkbussen bliver umiddelbart 
efter efterårsferien. 

Solveig
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Rehab-messe på amager

I Bella Center på Amager er der hvert 
andet år messe for hjælpemidler og vel-
færdsteknologi.  

Dette års Health & Rehab Scandinavia fin-
der sted onsdag til fredag den 2.–4. sep-
tember fra klokken 9-17 (fredag til kl. 15).

På messen finder du det nyeste og bedste 
inden for hjælpemidler, sundheds- og vel-
færdsteknologi, rehabilitering samt pleje- 
og hospitalsudstyr. Her samles branchen 
på Skandinaviens vigtigste mødested for 
alle aktører i sundhedssektoren samt man-
ge handicaporganisationer. Her kan du 
hente inspiration til innovative løsninger, 
se de nyeste produkter indenfor social- og 
sundhedssektoren, opleve optræden og få 
smagsprøver på parasport og aktiv fritid. 

Find mere info på health-rehab.com, hvor 
du kan registrere dig på forhånd, så du 
sparer tid ved indgangen.

Ses vi? 
Det er i Bella Center Copenhagen, Cen-
ter Boulevard 5, 2300 København S. Der 
er et reserveret p-areal for biler med det 
blå p-skilt.

Solveig

Amputationskredsen i Dansk Handicap 
Forbund havde egen stand på REHAB 
2018, bl.a. med Solveigs badeben, bla-
de og rygsække med logo
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på amager Fra periferien fortællinger om handicap

Pia Justesen, ph.d. er menneskerettighedsjurist 
og har en baggrund i forskning og i advokat- 
og konsulentbranchen. Hun er for nyligt vendt 
tilbage til Danmark efter fem år i USA. I Chi-
cago har hun blandt andet undervist i interna-
tionale handicap-rettigheder på University of 
Illinois samt arbejdet for en handicaporgani-
sation Access Living. Desuden har hun skrevet 
en bog baseret på fortællinger om handicap. 
”From the Periphery - Real-Life Stories of Disabi-
lity” udkom i oktober 2019 på Chicago Review 
Press. Bogens fortællinger er rå og smertefulde. 
Men de er også overraskende sjove og dybt 
gribende i deres beskrivelse af vrede, uafhæn-
gighed, snæversyn, solidaritet og kærlighed - i 
familien, i skolen og på arbejdspladsen. Bogen 
er baseret på interviews med amerikanere, men 
har også relevans i en dansk sammenhæng, da 
oplevelsen af eksklusion og diskrimination på grund af handicap er ganske almen. 
Tilsvarende er de forskellige strategier til at håndtere fysiske, strukturelle og holdnings-
mæssige barrierer i omgivelserne langt hen af vejen universelle. Pia vil i sit oplæg 
inddrage historier fra bogen samt danske fortællinger om handicap.
 

Tid: Onsdag den 16. september kl. 17 – 19.

Sted: Dokk1, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C

Pris: Gratis. 

Tilmelding på Dokk1’s hjemmeside: https://dokk1.dk/det-sker/arrangementer
 
DHF-Aarhus/Randers vil være vært ved en lille forfriskning. 
 
Foredraget arrangeres i samarbejde med Pia Justesen, Dokk1 og DHF Aarhus/Ran-
ders afdeling.

Foredrag på Dokk1 onsdag den 16. september
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Weekend
Inspireret af Jørgen Laursens forslag 
og debatten om weekender (på ge-
neralforsamlingen) har vi reserve-
ret en håndfuld tilgængelige huse i 
Grenaa en weekend i september, 
hvor der er fælles forplejning samt 
musik og dans lørdag aften. 

Program: I får et trykt program med 
spisetider osv. senest ved ankomst.

Fredag den 18. september mødes vi 
til eftermiddagskaffe og kage. Slå 
et smut omkring Pejsestuen ved an-
komst, så vi ved, I er nået frem. Om 
aftenen nyder vi en velsmagende 
buffet og går en tur til stranden. 

Lørdag den 19. september starter da-
gen med morgenbuffet, og efter en 
hyggelig dag i husene, klitterne og fx 
på Grenaa Museum nyder vi en læk-
ker tre-retters menu om aftenen, ef-
terfulgt af musik og dans i fælleshuset 
og mulighed for hyggeligt samvær i 
pejsestuen. 

I løbet af dagen bliver der tid til en tur i naturen, en tur i den nærliggende svømmehal 
og badstue, museumsbesøg, udflugt til klinterne eller afslapning og samvær.

Søndag den 20. september er der morgenbuffet og afrejse.

Pris: medlemmer 1000,-, gæster 1500,-, hjælpere gratis og børn halv pris.
Linned og håndklæder kan I selv medbringe eller leje til 110,- pr person. 
Har du hund med, koster det 275,- ekstra og skal meddeles ved tilmeldingen.

Tilmelding til Solveig på mail sol1920@gmail.com eller mobil 41 17 29 45 (helst 
mail eller sms).

Husk at angive behov for hjælpemidler, herunder, om du behøver el-seng og loftlift, 

i Dronningens Ferieby
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i Dronningens Ferieby

samt allergier og andet, vi skal tage højde for – og meget gerne, hvis du på forhånd 
ved, hvem du ønsker at dele hus med.

Vi fordeler pladserne i den rækkefølge, I tilmelder jer OG betaler, og efter 24. juni 
afmeldes de huse, der evt. er i overskud. Måske kan vi efterbooke, men det kan vi ikke 
garantere.

Betaling skal ske med tydeligt angivet navn(e) til foreningen konto i Sparekassen 
Kronjylland: reg.nr. 6116 konto 0003781453 – og forlænges forsamlingsforbuddet, 
kan vi naturligvis få pengene refunderet.

Evt. fælles aktiviteter/udflugter og lørdagens frokost aftales efter tilmelding, noget af 
det vil være med i prisen, andet måske med entré.

Vi glæder os til at byde jer velkomne.

Helle B. N. og Solveig

Weekend i Dronningens Ferieby



20 · DHF Aarhus/Randers · 2020 · Blad 2

Kronik af almaz mengesha

Hver gang handicappede skal have 
hjælp til at realisere sig selv, skal de gen-
nem bureaukratiet i kommunen. Når man 
skal have ny benprotese, burde det klares 
i sundhedssektoren, ikke på socialkonto-
ret, skriver byrådsmedlem i Aarhus, Al-
maz Mengesha (V) i dette debatindlæg.

Hvorfor ser vi det som en social problem-
stilling at have et handicap? Jeg mangler 
begge mine fødder, men det gør mig ikke 
per definition til en socialt udsat borger.
Som politiker, der har oplevet systemet 
indefra på egen krop, slår jeg på tromme 
for, at vi betragter visse handicapgrupper 
som helt almindelige borgere med helt al-
mindelige rettigheder.

De bør kompenseres for hjælpemidler med 
mere i de sektorer, der er relevante for dem 
– i stedet for, at vi sender dem gennem bu-
reaukratiske og uværdige ekstraforløb hos 
sagsbehandlerne i kommunen.

Socialområdet er presset landet over. Be-
hovet for hjælp stiger, uden at budgetter-
ne kan følge med. Her i Aarhus og i resten 
af kommunerne vender og drejer vi hver 
en krone. Vi nedjusterer hjælpen fra én af-
deling og henviser til at søge det mistede 
i en anden.

På den måde skubber vi borgerne rundt 
mellem os, og det går ud over barnet med 
synshandicap, den hørehæmmede ældre 
mand og kvinden med udviklingshandi-
cap, der har andre udfordringer og i øv-
rigt større fornøjelser i livet end at sætte 
sig ind i de seneste regler, budgetlinjer og 
afdelingsstrukturer.

Langt de fleste i Danmark er nok enige i 
det smukke princip om, at vi i fællesskab 
skal bære de ufrivillige merudgifter, der 
er forbundet ved at have et handicap. 
Det er dog langt fra det, personer med 
funktionsnedsættelser oplever i deres 
dagligdag. Lovgivningen har nemlig den 
utilsigtede konsekvens, at man forskelsbe-
handler borgere.

For eksempel kan et benamputeret barn 
være berettiget til en svømmeprotese, der 
nægtes til et andet barn med samme alder 
og nøjagtigt samme handicap. Hvordan 
det? Jo, det afhænger af, hvorvidt barnet 
før sin benamputation jævnligt var i svøm-
mehallen.

Er det ikke tilfældet, må de forældre, hvis 
barn lige har opdaget glæden ved at ka-
ste sig ud i vandet, selv finde en løsning 
på, hvordan den nye fritidsinteresse skal 

Kronik bragt i Information 11. marts 2020

Bare fordi man har et handicap, er man ikke socialt udsat 
Af Almaz Mengesha* Pressefoto fra kommunens hjemmeside
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af almaz mengesha

realiseres. Den forskelsbehandling kan 
jeg ikke forsvare, især fordi vi ved, at fy-
sisk aktivitet forbedrer helbredet, humøret 
og det sociale liv.

For at få pengene til at passe, griber kom-
munerne nu til at hyre juridiske eksperter, 
der med tættekam finder steder i loven, 
hvor der kan skæres ned uden risiko for at 
blive sagsøgt. Frem for at få tilbudt løsninger 
må borgerne således lægge øre til et udtryk 
som ’sektoransvarlighed’, hvilket i praksis 

betyder, at de skubbes frem og tilbage mel-
lem kommunen, regionen og staten.

Fjern kommunen som mellemmand
Jeg vil gerne give et bud på, hvordan vi 
kan gentænke hele sociallovgivningen, 
så vi sætter borgeren i centrum og samti-
dig frigiver ressourcer til at håndtere pres-
set på socialområdet.

Der er brug for en gentænkning, fordi den 
i sin nuværende form har et forældet syn 

Kronik af almaz mengesha

”Jeg kan kun se både personlige og samfundsøkonomiske gevinster ved at hjælpe bor-
geren i den sektor, borgeren befinder sig i, i stedet for at gøre alting til et kommunalt 
anliggende. På den måde giver man værdigheden tilbage til de mennesker, der føler, 
de sælger ud af deres sjæl for at opnå en bestemt hjælp”.
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på handicapområdet. Den bidrager ikke 
til at frisætte den enkelte borger med han-
dicap og understøtter ikke i tilstrækkelig 
grad den enkeltes muligheder for at ud-
folde sit fulde potentiale.

Der er brug for et tidssvarende system, der 
sikrer ligebehandling uanset ens fortid, og 
som en gang for alle afslutter den menings-
løse, økonomiske skyttegravskrig mellem 
afdelinger, kommuner og regioner. Det er 
umyndiggørende, hver gang borgere skal 
tilpasses systemet i stedet for omvendt.

Daværende undervisningsminister Ulla 
Tørnæs (V) gav os columbusægget til-
bage i 2003, hvor hun tog det første og 
meget vigtige skridt i et opgør med en for-
mynderisk praksis over for unge studeren-
de med svære handicap. Hun fik ændret 
SU-lovgivningen, så SU-Styrelsen fik an-
svaret for at kompensere studerende med 
handicap økonomisk. Tidligere lå denne 
opgave i kommunen, og det havde den 
uheldige konsekvens, at den studeren-
de ikke bare skulle igennem nåleøjet på 
studiet, men også hos sagsbehandleren 
i kommunen, fordi kommunen følte sig 
kaldet til at have en mening om de unges 
uddannelsesvalg.

Dermed skulle unge med svære handicap 
igennem to optagelsesprocedurer, alene 
fordi de på grund af handicappet var be-
grænset i at kunne påtage sig fritidsarbej-
de ved siden af studierne og derfor hav-

de brug for særlig økonomisk støtte. Hele 
Folketinget kunne dengang se logikken i, 
at man lagde indsatsen i den sektor, de 
andre studerende befandt sig i.

Denne idé bør vi bygge videre på. Læ-
gerne diagnosticerer i dag langt flere 
med komplekse og sammensatte pro-
blemer, og dermed har vi i kommunerne 
langt flere grupper, der har behov for en 
specialiseret indsats. Det giver et natur-
ligt pres på kommunernes udgifter. Der 
er derfor behov for at se, om vi kan tage 
andre grupper ud af den del af sociallov-
givningen, kommunerne står for.

Det giver for eksempel ingen mening, at 
kommunerne skal tildele økonomisk kom-
pensation for tabt arbejdsfortjeneste til en 
forælder med et handicappet barn, når 
det er langt mere enkelt at lade dette være 
en sag mellem Skat og borgeren. Disse 
forældre skal i dag igennem et langvarigt 
og ofte kompliceret, kommunalt forløb.

Hvorfor tager vi ikke denne gruppe ud af 
sociallovgivningen og kompenserer deres 
løntab via skattesystemet? Skattestyrelsen 
er i forvejen vant til at administrere visse 
handicapgruppers særlige befordrings-
fradrag ud fra lægelige oplysninger.

Grænseoverskridende 
konsultationer
Jeg er selv vokset op med hjælpemiddel-
området tæt på, fordi min far lavede ben-

Kronik af almaz mengesha
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proteser til sine patienter, og jeg selv var 
en af dem. Det har givet mig mange års er-
faring med vores sundhedsvæsen, hvor jeg 
aldrig har oplevet andet end imødekom-
mende og fagligt kompetent personale.

Mit møde med det kommunale system 
har til gengæld efterladt et noget mere 
broget billede. Særligt har det gjort uud-
sletteligt indtryk at have min kommunale 
sagsbehandler med inde i meget private 
konsultationer hos en bandagist, hvor 
man som patient sidder halvnøgen. Dis-
kussionen under konsultationen har ofte 
været, hvorfor jeg ikke kunne nøjes med 
den billigste fod i stedet for den fod, der 
giver mig mest mulig frihed. Ligeså har 
jeg diskuteret med en kommunal sagsbe-
handler, om jeg som voksen kvinde bør 
have en fod, der kan gå i høje hæle. Efter 
sådanne grænseoverskridende konsulta-
tioner ledte jeg som regel i meget lang tid 
efter min værdighed.

I lighed med den almindelige dansker er 
jeg meget bevidst om sundhedsfaktorer 
som kost, rygning, alkohol og motion, for-
di jeg ønsker et langt, sundt og aktivt liv, 
hvor jeg kan være på arbejdsmarkedet i 
mange år og give mit bidrag til samfundet.

Når man mangler et par fødder og et sæt 
ankler, sætter det sine naturlige begræns-
ninger for et sådant aktivt liv. Men min 
erfaring er, at den eksisterende lovgiv-
ning er en yderligere begrænsning. Den 

bidrager ikke til at sikre lighed i sundhed, 
tværtimod forskelsbehandler den.

Løsningen er for mig at se enkel: Lad an-
svaret for kropsbårne hjælpemidler forbli-
ve i den sektor, borgeren er bedst kendt 
i, og som hjælpen er relateret til, nemlig 
sundhedssektoren.

Jeg kan kun se både personlige og sam-
fundsøkonomiske gevinster ved at hjælpe 
borgeren i den sektor, borgeren befinder 
sig i, i stedet for at gøre alting til et kom-
munalt anliggende. På den måde giver 
man værdigheden tilbage til de menne-
sker, der føler, de sælger ud af deres sjæl 
for at opnå en bestemt hjælp. Samtidig 
gør vi op med et ineffektivt og bureaukra-
tisk, kommunalt administrationsapparat 
og frigør dermed ressourcer til de mange 
nydiagnosticerede grupper, der har be-
hov for en specialiseret indsats.

Kronik af almaz mengesha
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af almaz mengesha Kroniske smerter

Forskere fra Københavns Universitet har 
udviklet en ny måde at behandle kroniske 
smerter på, testet i forsøg med mus. Med 
et peptid, de selv har designet og udvik-
let, kan de opnå fuld smertelindring.

Mellem syv og ti procent af verdens be-
folkning lider af kroniske smerter, der 
stammer fra nerver, som er blevet beska-
diget. En sygdom, der kan være stærkt 
invaliderende. 

I et tidligere studie har forskerne vist, at 
brugen af peptidet også kan mindske af-
hængighed i en dyremodel. Derfor er hå-
bet også at kunne hjælpe smerte patienter, 

der er blevet afhængige af eksempelvis 
opioider, et smertestillende stof.

Stoffet er meget effektivt, og uden bivirk-
ninger som fx den sløvende effekt, som 
kendetegner eksisterende, smertelindren-
de medicin. Næste skridt at arbejde hen-
imod at kunne afprøve behandlingen på 
mennesker, bl.a. i samarbejde med smer-
teforsker Nanna Brix Finnerup, der er 
professor ved Aarhus Universitet.

SH, kilde: pressemeddelelse fundet på 
nettet 30. april 2020

Tat-P4-(C5)2 (lilla) trænger ind i nervecellerne i rygmarven (gule), men ikke i de om-
kringliggende celler (cellekernerne er blå). 

Foto: Københavns Universitet.
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JUNI
6. juni 

Mad Med Mille

AUGUST
14. august

Sommerfest = SURPRISE party

SEPTEMBER
2-4. september

REHAB på Amager

16. september
Foredrag på Dokk1

18.-20. september 
Weekend i Dronningens Ferieby

Kalender

Vores nye formand, Helle Szydlowski, vil 
med jævne mellemrum skrive Nyhedsbre-
ve, som medlemmer kan abonnere på via 
hjemmesiden, dhf-aarhus.dk

Nederst på forsiden er et felt med blå 
baggrund, og dér tilmelder du dig Ny-
hedsbrevet. 

Nyhedsbrevet kan, ligesom hjemmesiden, 
indeholde flere og mere aktuelle nyheder 
end bladet, der dog stadig er dér, hvor vi 
tilstræber, at alt relevant i forhold til afde-
lingens aktiviteter annonceres og omtales.

Er du ikke på nettet, kan du kontakte mig, 
helst på sms, på 41 17 29 45 med ”lokalt 
Nyhedsbrev” og din adresse, så printer 
jeg og sender til dig.

Solveig

Nyhedsbreve
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Bestyrelsen
Formand
Helle Szydlowski Bymosevej 5 Tlf. 86 26 24 58 / 30 62 28 07
  8210 Aarhus V hsz@stofanet.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
Marie-Louise Hahn 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
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