Akthivist Træf 2018
Blåvand
Fra lørdag 1 september til 15. september

Fra 1. - 8. sep. Hiv-positive med pårørende.
Fra 8. - 15. sep. Kun for Hiv-positive.
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Baggrund for dette projekt.
De 2 initiativtager Heine Hedeman Eldrup og Michael Hedeman har siden 1990´erne deltaget
på en del Hiv-Seminarer afholdt af Hiv-Danmark.
I de senere år har vi hørt fra flere at der har været for lidt tid med en weekend, for med et tæt
pakket foredrag/workshop program har der ikke tid til det sociale.
Det fik os til at tænke ud af boksen, hvad med bare at samles i et sommerhus uden noget er
planlagt og lade deltagerne selv bidrage med indhold.
I 2017 afholdte vi for første gang et 14 dages Akthivist Træf for HIV-positive i Danmark.
Vi havde fundet et dejligt sommerhus i Blokhus, som lå i gåafstand til Vesterhavet og skov og
by. Det var muligt at booke sig ind for 1 dag til 14 dage.
Det blev modtaget med positiv ånd og energi fra de 12 deltagere. Ud fra de anonyme digitale
evalueringer som vi havde sendt ud, blev der givet udtryk for, at det var vellykket og sammenholdet blandt de deltagende var blevet styrket. Samt et ønske om nyt træf i 2018.
Ligesom sidste år kan prisen holdes på et niveau så alle kan være med, fordi vi er fælles om
madlavning, indkøb, oprydning og hvad der ellers skal gøres.
Daglig oprydning og rengøring varetages af alle, slutrengøring er med i prisen.
Hvad der ellers skal ske af underholdning og evt. tema debat, står vi også selv for. Ikke dermed sagt at man behøver at være social hele tiden.
Ønsker du at være lidt alene og læse dagens avis eller din medbragte mammutroman gør du
bare det.
Det er vores håb, at alle deltagere vil hjælpe med til at Akthivist Træf 2018 bliver succesfuldt.
Fyldt med godt humør, engagement og glæde over de oplevelser, vi skaber i fællesskab.
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Praktisk Information.
Lejeperiode for sommerhuset er:
Fra lørdag 1. september kl. 16.00 til lørdag 1. september kl. 10.00.
Dit ophold kan være fra 1 til 14 overnatninger.
På din afrejsedag skal værelset være forladt senest kl. 12.
Fra 1. - 8. sep. Hiv-positive med pårørende.
Fra 8. - 15. sep. Kun for Hiv-positive.
Adresse:
Bjergbovej 32, 6857 Blåvand
Luksus, kvalitet og god plads går hånd i hånd i dette skønne sommerhus med spabad, som ligger tæt ved Blåvand by og klitplantage.
Inklusiv fri og ubegrænset adgang til badeland, Blåvandshuk Badeland. (værdi 70 kr. pr gang)
For yderlig info og billeder af sommerhuset:
https://www.dancenter.dk/danmark/sommerhus/vestjylland-syd/sydlige-vestkyst/blavand/63804/
Transport:
I egen bil, her anbefales det at kontakte hinanden og laver samkørsel.
Med offentlig transport:
Først med tog/bus til Esbjerg, derefter skiftes der til Vestbanen, hvor du skal stige af i Oksbøl
og herefter linje 140 til Blåvand/Oksby.
Men da der er langt at gå fra stoppestedet i Blåvand/Oksby til sommerhuset, er det muligt efter aftale at blive hentet ved togstationen i Oksbøl.
Mobilnummer og mail:
Arrangørerne Heine og Michael vil være tilstede i hele perioden og kan kontaktes på
mobilnummer: 4260 3898 eller mail: heine_eldrup@danskeaner.dk
Husk eget sengelinned + håndklæde. Der er vaskemaskine i sommerhuset.
Vigtigt: Du er selvhjulpen og der er tavshedspligt under dit ophold i sommerhuset.
Endvidere må der ikke tages billeder af andre deltagere, med mindre der spørges på forhånd
og der er sagt ok.
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Tilmelding og betaling.
Pris, tilmelding og betaling:
250 kr. pr. overnatning/seng, hvoraf de 50 kr. går til fælles udgifter herunder morgenmad. Forbrug til frokost, aftensmad m.m. sker for egen regning.
Betaling kan deles:
Den første del af betalingen (depositum) vil være på 100 kr. pr. nat (dog max for 3 nætter) og
skal være indbetalt på nedenstående kontonummer senest 5 dage efter booking via doodle.

Tryk her for booking via doodle
Rest betaling, skal være betalt senest 1. juni 2018
Eksempel med 5 dage:
Der indbetales 300 kr. ved booking (depositum).
Rest betaling på 950 kr. betalt senest 1.juni 2018
Tilmeldingen er bindende, og depositum gives ikke retur ved et eventuelt afbud, men vil blive
overført til fællesudgift kassen.
Det ligger dog i sagens natur, at hvis sommerhus må afbestilles grundet for få tilmeldte, så betales de indbetalte penge naturligvis retur.
Betaling foregår således:
Overførsel via Netbank til følgende kontonummer: 0400 4011863200 ( Lån og Spar Bank)
Anfør tydeligt navn og antal overnatninger så der kan foretage korrekt registrering
Forlængelse af ophold:
Dette er muligt, hvis der er ledige pladser.
Økonomi:
Sommerhuset koster 18.800 kr. for de 2 uger.
Depositum på 4700 kr. er betalt, dækket af overskuddet fra Akthivist Træf 2017 samt egen betaling fra Michael og Heine.
Regnskab vil blive udarbejdet og tilgængelig for deltagerne.
Evt. overskud vil gå til næste års Akthivist træf, skulle dette trods gode intentioner ikke blive
til noget overføres overskud til Cafe Lone.
For god ordens skyld skal nævnes at de 2 arrangører ikke betaler fuld overnatnings pris for
hele perioden, men hver et gennemsnit af de antal overnatninger andre deltager har. Dog minimum altid 7 overnatninger fra hver arrangør. Dog betales fællesudgifterne for alle 14 dage.
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Området
Blåvand/Oksby:
Byen har alt hvad der er brug for til en god ferie, dagligvarebutikker og spisesteder, specialbutikker med bl.a. tøj, brugskunst, delikatesser og smykker.
De fleste butikker har åbent alle ugens syv dage hele året rundt.
Naturen og Vesterhavet omkring Blåvand er noget helt specielt.
Grønne skove og åbne plantager med afmærkede vandreruter, klitter, en bred bilfri hvid sandstrand.
Sydstranden ligger i læ af Horns Rev har ikke den kraftige kendte Vesterhavsstrøm, og dermed er bademulighed i top.
Den lille ø Langli, i Ho bugt kan besøges til fods i perioden 16. juli-15. september. Nordstranden består af betagende klitlandskaber, der gør det muligt at finde læ fra Vesterhavets vind i
lune gyder.
Blåvand Fyr har med sine 170 trappetrin en fantastiske udsigt over området.
For mere info om Bordrup-Oksby og Ho Klitplantage
http://blaavand.net/natur-ved-blaavand/naturen-i-detaljer/skovene/
Blåvandshuk Idrætscenter:
Med i din overnatnings pris er gratis adgang til badeland, tennis og fitness i Blåvandshuk
Idrætscenter.
Flere andre muligheder mod betaling, bl.a. golf og sundhedsfremmende vakuum behandling.
http://www.sportspark.dk/
Varde Fodboldgolf:
Danmarks største med 2 x 18 huls bane.
Fodboldgolf går i alt sin enkelthed ud på at sparke en fodbold i hul på færrest mulige spark.
Der vil være steder hvor bolden skal over-, under-, igennem-, højre om-, eller venstre om
forhindringer.
Alle kan deltage uanset alder. 4-6 personer på et hold vil tage ca. 1 1/2 t.
http://www.varde-fodboldgolf.dk/
Tirpitz Museum:
Tirpitz-stillingen (Batterie Vogelnest) bestod af to bunkere, som var en del af Atlantvolden,
som den tyske besættelsesmagt opførte langs Nordsøens kyster.
Den sydlige bunker er i dag indrettet som museum, med stor tilbygning i 2017 hvor det også
fik titlen som Danmarks bedste temamuseum.
Museet rummer 4 store udstillinger, et skatkammer med ravfund, en om Hitlers Atlantvold og
de civile der boede i Vestjylland under krigen, en om Blåvands historie og den sidste som vil
være en skiftende udstilling.
http://vardemuseerne.dk/museum/tirpitz/
Pansermuseet:
Hærens Kampskoles Køretøjshistoriske Samling rummer den eneste komplette samling af
kampvogne, der har gjort tjeneste i den danske hær i tiden siden Anden Verdenskrig.
Udover kampvogne indeholder museet også diverse historiske våben og uniformer.
http://www.pansermuseet.com/
Høvlehuset:
Værktøjsmuseum inden for tømrer og snedkerfaget m.m. Museet består af en privat samling
der er dateret til mellem år 1700 og 1950.
http://www.hoevlehuset.dk/
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Det historiske hjørne.
Stormen i 1634:
Natten mellem den 12. og 13. oktober 1634, blev den danske del af Vadehavet ram af en
storm og tilhørende stormflod, der langt overskygger eftertidens storme.
Stormen kaldes også ”den anden store manddrukning”, fordi mellem 8000 og 15000 mennesker druknede under stormen, der hærgede hele den jyske vestkyst.
I Ribe står en stormflodssøjle der viser, at vandet stod lidt over seks meter over det normale.
Eksempelvis blev Vestjyllands vigtigste handelsplads dengang, byen Sønderside syd for Oksby
ødelagt, blev dog forsøgt genopbygget, men resterne ligger i dag begravet under et par meter
sand i Ho plantage.
Stormen og den medfølgende stormflod skabte endvidere øen Langli, der indtil den nat var en
odde og satte gang i en proces, der over få årtier skabte halvøen Skallingen.
Livet på egnen:
Den oprindelige beskæftigelse var klitlandbrug kombineret med fiskeri, handel og søfart. Landbruget var baseret på husdyrhold, hovedsageligt får, men også kvæg. Næsten alle mænd kom
ud at fiske eller sejle efter deres konfirmation og fortsatte med sæsonfiskeriet eller søfarten,
der som regel var en helårsbeskæftigelse.
Nogle fortsatte med søfart kombineret med handel, dog oftest med hyret mandskab. De fleste
sejladser gik sydpå til Hamborg og Holland, ture til Norge eller England var heller ikke usædvanlige.
De flest gårde var opført med grundmur i to eller tre længer af egnens typiske røde teglsten og
en del har stadig bevaret deres afvalmede stråtag.
I dag ligger gårdene med sommerhus på alle sider og deres jord er udstykket i sommerhusgrunde, ligesom flere af de gamle gårde nu anvendes til sommerhusbolig.
Den oprindelige Oksby Kirke:
Fra omkring 1450 var ved nedrivningen i 1891 landets sidste stråtækte kirke. Kirken lå nordvest for Bredmose i den nuværende Oksby Klitplantage og man kan endnu se kirkens omrids i
grus på den gamle fredede og meget stemningsfulde kirkegård. Den var temaet for flere idylliske malerier og tegninger foruden Thomas Langes fortælling ”Kirken med Straatag” fra 1859.
Ifølge synet 1716 var kirkedigerne ruineret og flyvesandet havde ødelagt både kirken og grunden. Sandbjergene fået grundvandet til at stige, så ”kisterne kunne lidet komme i jorden for
vand” og gravene måtte forhøjes med jord. Samme indtryk fik kongelig generalbygmester Johan Conrad Ernst i 1718, hvor han beskrev, at kirkegården var fuld af sandbakker og og kister
stak op af jorden, da de på grund af vand ikke kunne graves dybt nok ned.
Blåvandshuks fyr:
Belæggende på Danmarks vestligst punkt, blev opført i 1888 med åben konstruktion forneden.
Allerede 12 år senere nytårsaften år 1900 blev det afløst af det nuværende 39 meter høje fyr,
der ligger ca. 100 fod vest for det ældre.
Det nye fyr kostede i datidens kr. ca. 125.000,- hvilket i dag svarer til ca. 9.250.000 kr.
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Info om arrangørerne

Vi er et gift par, 45 og 55 år som har været sammen i 23 år og gift i 21 år.
Michael:
Har været Hiv-positiv siden 1994. Uddannet fysiurgisk massør.
Tilkendt førtidspension 1999, under gammel regel med mulighed for forsat arbejde.
Efterfølgende uddannelsesmæssig overbygning inden for gestaltterapi og klinisk sexologi.
Været aktiv i Akthivhusets styregruppe i 90erne og sundhedspolitisk arbejde.
8 år i sygehusbrugerrådet i Aarhus Amt og 4 år i sundhedsbrugerrådet i Region Midt.
Disse var rådgivende for sundhedspolitikerne.
Nuværende arbejde, slægtsforskning med online medlems database Danskeaner.dk samt handel med aktier. Globetrotter i vinterhalvåret.
Heine:
Har været Hiv-positiv siden omkring 1986 og har tidlige været buschauffør og talsmand mellem chaufførerne og ledelsen ved Aarhus sporveje.
Har været i Aktivhuset tidligere styregruppe og fast frivillig i Akthivhusets cafe gennem flere år
da det lå i Vestergade i Aarhus. Førtidspensionist siden 2009 ny ordning. Globetrotter i vinterhalvåret.
Slægtsforskning:
Vi kan begge hjælpe dig i gang med slægtsforskning, hvis dette har din interesse.
Det er blevet lettere at forske i sin slægt i dag, end det var tidligere. Mens slægtsforskerarbejdet førhen krævede mange rejser til arkiver rundt omkring i landet,
kan du i dag gå i gang med at forske i din slægt direkte fra computeren – så snart du ved,
hvor du skal lede.
For opstart af dit slægtstræ kræves det, at du ved hvilket sogn du er født i, eller kirke du er
døbt i. Er du født efter 1967 skal du bruge føde sogn på dine forældre, grundet 50 års arkiv
lovgivning. Medbring gerne en bærbar computer.
På en god regnvejrsdag skulle det være muligt at få fundet fødselsår og sted på nogle af dine
aner 4-6 generationer tilbage.
Nogle gange kan familie hemmeligheder blive afsløret, her er det vigtig at huske på at datidens
bevæggrunde ikke må tolkes og ses med nutidens forståelse og holdninger.
Venligst
Michael Hedeman
Heine Hedeman Eldrup
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