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Aarhus, d. 6. januar 2023 

 

Skriftlig årsberetning for Kreds Østjylland 2022. 

 

Ved sidste Generalforsamling fik vi valgt nogle rigtigt dygtige og 

arbejdsduelige bestyrelsesmedlemmer. Det har været en fornøjelse at 

opleve al den aktivitet, der pludselig opstod i områder af kredsen, hvor 

der før har været lidt stille. 

Vi lagde ud med vores vanlige Grønne aften i marts - den var lidt mindre 

søgt, end hvad vi har været vant til.  Dernæst 2. april-arrangement i 

Randers, og i samarbejde med landets andre kredse lavede vi online-

foredrag i hele autismeugen.  

Vi inviterede Bo Hejlskov til at komme - og i samarbejde med skolechefen 

i Hedensted fik vores bestyrelsesmedlem Nina søgt midler og trommet 

600 lærere og pædagoger sammen til en dosis Low Arousal a la Hejlskov 

en sommerdag i Hedenstedhallen. Vi var med i Århus Pride, som var et 

hyggeligt, men meget anstrengende arrangement. Turen rundt i byen og 

nu helt ud på Århus Ø er lang, men vi er med igen i år. Kom og vær med, 

man kan jo gå til og fra undervejs - vi vil altid gå allerbagest. 

I august genoptog vi vores Forskerkonference med lidt skuffende 

fremmøde fra vore egne medlemmer, men oplægsholderne var topgode. 

Vi fik meget ny og nyttig viden med hjem fra de igangværende ph.d.-

studerende, der kommer med deres forskning inden for autisme. Vi 

sluttede af med professor Anders Børglum, leder af IPSYK, som har fundet 

116 autismerelaterede gener - han mener ikke, man vil kunne finde 

autismeGENET. 85% af al autisme relaterer til generne. 

Først i september kom 300 til en aften om sanserne med Line Gebauer i 

Horsens, og se om ikke 350 kom igen sidst i september til en aften med 

Kirsten Callesen - det var mageløst! Agnethe og Ole havde gjort et godt 
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forarbejde, og det viser, hvad der sker, når man engagerer sig lokalt. I 

oktober gentog de sørme succesen med Dorthe Hölck, som samlede 200. 

Der var rigtig mange skolefolk blandt tilhørerne, for der er stort behov for 

autismerelevant viden ude i kommunerne. 

Agnethe er nyvalgt bestyrelsesmedlem fra sidste år, og hun har lagt et 

stort arbejde i Horsens. Hun er med i en dialoggruppe, som holder møder 

med borgmesteren - hun har søgt fonde, der sørgede for gratis mad til de 

to af arrangementerne i Horsens - og arrangeret familiebiografture i både 

efteråret og julen. 

Elisabeth har som vanligt drevet adskillige netværk og autismerelevante 

grupper i Randers, fx en læsegruppe - og julebiograftur i Kombi. 

Resi blev valgt som 1. suppleant og trådte ind i bestyrelsen, da Marie 

Persiani måtte melde fra. Resi har fået etableret en dialoggruppe med 

Børn og Unge i Skanderborg, lavede julebio i byen, starter nu en 

netværksgruppe for bedsteforældre op - og har fået søgt midler, så Felix 

Munch laver autismekursus for forældre i Skanderborg.  

Vi har det sidste år haft meget fokus på at få skolefolk bevidste om 

autisters særlige behov. Derfor har vi haft to konsulenter fra SAU til at 

holde LA2-oplæg både i Århus og Silkeborg. Århus skoleforvaltning ville 

ikke samarbejde med os, så der var desværre kun 3 folkeskoler godt 

repræsenteret, men i Silkeborg dukkede der 80 skolefolk op. 

Vores temalørdag om autisme og ordblindhed trak både fagfolk og 

konkret berørte fra hele landet - Birgitte stod for en meget givende dag, 

også for oplægsholderne. 

Julebio i Ry blev arrangeret af Erik, og alle biografture var sponseret af 

kulturministeriets Corona-fond til underholdningsindustrien. 

Som vanligt har vi haft hoppeland i Uldum arrangeret af Kristina, vores 

DHer i Favrskov - der er tradition for fri leg i både vinter- og efterårsferie. 
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Vi har brug for de aktive medlemmer ude i kredsens kommuner. Lige pt. 

mangler vi en i Odder - og en i Syddjurs, for Vinni har orlov resten af året. 

Vi mangler også lokale frivillige, som vil være bisiddere. Vi vil meget gerne 

tilbyde et bisidderkursus, så man bliver klædt på til opgaven.  

Vi bliver pt. inddraget i advisoryboards og workshops i kommunerne, de 

vil gerne have vores input til deres lokale udvikling. 

Så vi har ret travlt i bestyrelsen.  

Nina, som sammen med Erik, Resi og mig er på valg, blev valgt som 

Landsformand for AAV, så der har hun lagt mange af sine kræfter, men 

altid været klar til at hjælpe ved arrangementer. 

AAV er blevet en vigtig spiller, som kan præge handicappolitikken ude i 

kommunerne. De har nu en flok yderst nyttige pjecer, som man kan 

downloade fra deres hjemmeside. 

Erik er vores uundværlige webmaster og kasserer, uden ham går det ikke. 

Vores nu fire suppleanter er alle flittige og stiller op som bisiddere, 

mødedeltagere i diverse workshops - og hjælper ved arrangementer. 

Vi vil rigtigt gerne have flere frivillige - en kagebager ville være luksus - en 

med lidt tid til bisidning eller fem ville være fantastisk. Vil nogen hjælpe 

lokalt ved arrangementer, så kontakt det lokale bestyrelsesmedlem og 

tilbyd jeres hjælp - jo flere vi er, jo mere kan vi nå. 

Når vi efter bestyrelsesvalget skal konstituere os, vil kredsen få en ny 

formand - efter 18 år som formand og med udsigt til en 70årsdag trækker 

jeg mig. 

Jeg vil gerne genvælges, men det bliver som almindeligt 

bestyrelsesmedlem. Jeg vil gerne fortsætte mit dialogsamarbejde med 

Århus kommune, men jeg vil gerne slippe for alt formandsansvaret. 
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Vi er stadig den største kreds i landet, og vi er helt bestemt den mest 

aktive, både medlemsrettet og politisk. Det skal vi blive ved med at være, 

vi gør en forskel. 

Her i Århus har vi direkte adgang til Socialrådmanden, og han inddrager 

os i sine planer. 

For et par år siden havde vi jo en skrækkelig ballade omkring et bosted, 

den var Elsebeth og jeg med til at få bilagt. Der blev lavet en følgegruppe, 

der skulle oprette et pårørende-kodeks, og det er besluttet at alle 

bosteder skal have et pårørende/borgerråd. Disse råd skal bidrage til, at 

der ikke opstår en lignende situation på bosteder igen. 

Derudover har Voksen handicap i Århus nu oprettet et autismespecifikt 

center. Vi må aldrig glemme de autister, der ikke kan få flexjob eller trives 

alene i egen lejlighed. Disse autister har brug for et særligt fokus også i 

foreningsregi.  

 

Kh 

Marianne Banner 

Kredsformand 

Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland 


