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Borgerstyret Personlig Assistance

Vi gør det meget nemmere
Hvis du er visiteret til hjælp efter § 95 eller 96, har du nu mulighed for at overdrage dit
arbejdsgiveransvar. Men du behøver ikke opgive din frihed, selv om du gerne vil slippe
for at holde styr på løn, forsikring og arbejdsgiverregler. Med BPAssistent planlægger
du selv din hverdag, men overlader de administrative byrder til os – og det hele foregår
nemt og effektivt via internettet.
hvordan BPAssistent virker på www.formidlingen.dk
– eller ring til os på 36 34 79 00
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Forsiden: Forsidefoto er fra juleafslutningen i Tirsdagsklubben.
Asghar Azizi uddeler Handicap Jul til FOA-koret, med et tak for sangen. Fotograf Jan Pedersen.

Arkivfoto



Nyt stort bilhus i Nordjylland

I vores indendørs biludstilling er du altid velkommen til at komme og se de sidste
nye biler og bilindretninger, eller få en kop kaffe og en bil-snak med en af vore
konsulenter. Se listen med færdigbyggede biler, som er klar til levering, på:

w w w. l a n g h o e j . d k eller ring: 87 41 10 50.
Langhøj er kendt for et højt kvalitets- og sikkerhedsniveau samt et stort udvalg
af produkter og løsninger, som giver den bedst mulige tilpasning til kunden.
Langhøj leverer alle typer indretning og alle typer biler.



Kære medlem
Sikke en start vi fik på dette år – sne i mængder
som vi ikke har set i årtier. Nogle af os havde ønsket en hvid jul og det fik vi så - man skal passe
på, hvad man ønsker sig!
Vi måtte desværre indlede sæsonen i Tirsdagsklubben med at aflyse på grund af sneen. Beslutningen blev taget tidligt på dagen og det
var heldigt timet, for i løbet af eftermiddagen
lukkede hele landsdelen, busserne kunne ikke
køre og mange var sneet inde.
Vi ved, at hjemmeplejen måtte lave nødberedskab og for de af jer, der er afhængige af hjemmeplejen, håber jeg, at det fungerede tilfredsstillende - selv om I ikke kunne få den
sædvanlige hjælp.
Det var et ganske særligt årsskifte i år – for vi
gik jo ind i et nyt årti. Og gad vide hvad det så vil
bringe? Lige nu kradser krisen stadig og vi
mærker især, at de kommunale budgetter er
presset.
Vi hører, at sagsbehandlingstiderne er lange. Vi
hører, at det er svært at få bevilget hjælpemidler.
Vi hører, at det er svært at få tilstrækkelig personlig og praktisk hjælp – og desværre kunne
dette være et citat fra en tidligere leder!
BPA’en har haft et års jubilæum, men kun på
papiret. Hverken Aalborg eller Jammerbugt
Kommune er klar med BPA-udmålingen endnu.
Det er en skandale! Det skulle være blevet lettere for borgere med BPA/hjælpeordning at
få hjælpere og hjælperne skulle have ordnede
løn- og ansættelsesforhold. I stedet for er situationen nu mere vanskelig og uigennemskuelig
end nogensinde før.
Dansk Handicap Forbund arbejder hårdt på at
påvirke politikerne, så vi får løst de store han-

dicappolitiske udfordringer. Skulle du være uheldig, at der er knas i din sociale sag, så står DHFs
rådgivningsteam og bisiddere klar til at hjælpe
dig! Hermed har jeg givet dig to gode grunde,
til at få betalt dit DHF-kontingentet for 2010,
hvis du skulle være i tvivl, om DHF er pengene
værd!
Bruger du vores lokale tilbud, eller er du et af
de medlemmer vi aldrig ser?
Uanset om du bor i Aalborg eller Jammerbugt
kommune vil jeg opfordre dig til, at give vores
aktiviteter en chance. I dette nummer kan du
læse om noget af det, du måske gik glip af og
det, som vi tilbyder dette forår!
Generalforsamlingen er lige om hjørnet og jeg
vil opfordre dig til at deltage i den! Samtidig vil
jeg bede dig overveje, om du har evt. har lyst,
mod og evner til en bestyrelsespost eller måske
”bare” noget udvalgsarbejde. Vi har brug for
aktive medlemmer og vi kan tilbyde spændende
og meningsfulde arbejdsopgaver!
Allan Bach har meddelt bestyrelsen, at han udtræder af bestyrelsen ved generalforsamlingen.
Dette skulle have været hans sidste leder. At det
ikke blev sådan skyldes, at Allan er sygemeldt
med et kompliceret benbrud. På bestyrelsens
vegne ønsker jeg Allan en god bedring og jer
alle et rigtig godt 2010.
I skrivende stund ligger sneen stadig smukt,
men samfundet fungerer igen og jeg håber, at
det fortsætter sådan – pas på derude, at i kommer helskindede igennem vinteren!
Lotte Mørkhøj

Næstformand



FLSmidth & Co. A/S er den førende leverandør
af komplette fabriksanlæg, udstyr og enkeltmaskiner samt reservedele og serviceydelser
til den globale cement- og mineralindustri.
Besøg vores website www.flsmidth.com
for yderligere information vedrørende vores
jobmuligheder, forretning og serviceydelser.



Et nødråb!
Om få uger har vi generalforsamling i DHF Aalborg og vi skal have valgt den bestyrelse, som
skal lede afdelingen i det kommende år.
Vi er næstformand, kasserer og suppleant i den
nuværende bestyrelse og vi er indstillet på at
fortsætte vores arbejde i bestyrelsen, hvis vi får
generalforsamlingens opbakning til det.
Men, vi får i så fald brug for hjælp!
Hvis DHF Aalborg fortsat skal eksistere og udvikle sig, har vi brug for arbejdskraft – aktive
medlemmer, der både har interesse i og evner
for bestyrelsesarbejdet.
I de seneste år har vi oplevet en nedgang i medlemstallet og en dalende interesse for vores aktiviteter. Hertil kommer, at vi også har haft stadig
færre frivillige, til at løse og tage ansvar for de
mange opgaver, som er en forudsætning for afdelingens virke.
Det kræver mange ressourcer, at holde Tirsdagsklubben og holdene kørende, men vi har gjort
det - for et jævnt faldende antal deltagere. Vi er
ved at nå smertegrænsen i deltagerantallet og
har allerede i år nået den, hvad angår de hæn-

der, der skal løse opgaverne omkring klub- og
holdaktiviteterne.
Der er også vigtige handicappolitiske opgaver,
som vi bør arbejde med. Opgaver, vi har haft alt
for lidt overskud til!
I, der er afhængige af kommunens hjælp, ved
hvor og hvor meget det halter – at sagsbehandlingstiderne bliver stadig længere og afslagene
flere.
Vi vil meget gerne arbejde med de handicappolitiske problemstillinger og gøre DHF Aalborg
mere synlig, deltage i regionsamarbejdet og i
det hele taget ”slå et slag” for handicapsagen.
Vi vil også meget gerne arbejde for, at tilbyde jer
medlemmer spændende aktiviteter, samt fortsat
udgive både lokalblad og hjemmeside!
Skal det lykkes, har vi brug for nye kræfter i det
kommende arbejdsår – både i og udenfor bestyrelsen.

Peter Klitgaard, suppleant
Christian Sørensen, kasserer
Lotte Mørkhøj, næstformand

Nyt bladlayout
Måske har du opdaget, at bladet ser lidt anderledes ud, end det har gjort i det forløbne år.
Layoutet er ændret en smule og der er mange
nye annoncører.
Sagen er, at vi med årsskiftet har skiftet bladudbyder, så det i de kommende år er BB-consulting
fra Suldrup, der laver bladet og sælger vores annoncer.

Som redaktør ser jeg frem til det nye samarbejde
med spænding og håber på et kreativt med- og
modspil, så vi får et superflot blad!
Jeg vil opfordre dig til at kigge på annoncerne
og evt. støtte nogle af de firmaer, der støtter os i
DHF Aalborg og dermed også støtter dig!
Lotte Mørkhøj



Juleafslutningen 2009.
Fotograf: Jan Pedersen
og Lotte Mørkhøj.



Juleafslutningen
Traditionen tro afholdt vi juleafslutning i Tirsdagsklubben, den sidste klubaften før jul!
Som altid mødte mange medlemmer op denne
aften og nød det sociale samvær, æbleskiverne
og julestemningen, der spredte sig, i takt med
FOA-koret sang sig igennem aftenens program.
Jeg håber, at i alle fik en glædelig jul!
Lotte Mørkhøj

Julebanko
Da jeg for snart et år siden blev valgt som suppleant til bestyrelsen, fandt jeg hurtigt ud af, at
der er traditioner i vores forening, der absolut
ikke kan ændres. Èn af disse er den årlige bankoaften.
Som bestyrelsens faste ”køkkenpige” havde
jeg fået til opgave at sørge for øl/sodavand og
kaffe, samt at møde op i god tid og låse op for
Bruno.
Bruno ankom ca. kl. 18 og begyndte at stille an
til slaget. Monna havde fået lov til at komme
med denne aften. De startede med at bære gevinsterne ind - jeg tror de havde tømt slagterafdelingen i Kvickly! - metervis af kamsteg og
hamburgerryg, foruden et bjerg af kaffe med
mere, fyldte et af rullebordene fra køkkenet. Opstilling af borde og stole tog næsten ingen tid.
Det var tydeligt, at det havde man prøvet før.
Vores medlemmer begyndte at ankomme i god
tid – det er vist noget med at få de rigtige plader. Selv Allan ankom til tiden. Han havde været
omkring Gug-bageren og fyldt bilen op med
brød til kaffen.
Stort set til tiden gik slaget i gang. Alle havde
købt lodder til det amerikanske lotteri og ban-

koplader. Det var mindst 35 år siden jeg sidst
havde været til banko, så jeg havde købt forsigtigt ind. I et forrygende tempo råbte Bruno
numrene op. Jeg havde mit hyr med at følge
med, men de mere garvede deltagere, med
mange plader, havde såmænd tid til at småsnakke samtidigt – imponerende! De to svesker
(Helle og Ulla) var i dagens anledning blevet udnævnt til nummerpiger og tjekkede plader, når
der var banko. Olesens Busser havde sponseret
to kæmpe kurve med alskens lækkerier og der
var dyb koncentration, da de var i spil.
Afbrudt af kaffe og kage fortsatte spillet til alle
præmier var fordelt. Rigtig mange havde vundet
(en enkelt vandt rigtig meget, Monna) så alle
var glade.
Der skal fra min og bestyrelsens side lyde en stor
tak til Bruno og Monna for en rigtig hyggelig
aften, dog må jeg komme med en lille beklagelse. Alt for få af vores medlemmer møder op
til sådan et arrangement. Jeg ved ikke, om det
skyldes, at der havde været juleafslutning i Tirsdagsklubben aftenen før, eller om det var for
dårligt annonceret, men jeg ved, at gode traditioner dør, hvis der ikke er opbakning til dem.
Peter Klitgaard



Julebowling
Det skete igen. Vi i ”Fest- og aktivitetsudvalget”
skulle arrangere julefrokost. Vi var alle sammen
enige om, at vi skulle gentage succesen fra sidste år, hvor vi havde oplevet en virkelig dejlig
aften, som vi alle havde været tilfredse med.
Derfor valgte vi at bestille bowlingbaner i
Løvvang Bowlingcenter i en time og bestilte
også bord og julemad i caféen, så vi kunne holde vores julefrokost der.
Hele herligheden planlagde vi skulle finde sted
søndag den 29. november 2009.
Tyve personer tilmeldte sig, og vi lejede syv baner. Derudover havde vi seks hjælpere med. De
hjalp os, som havde svært ved at flytte rundt

med kuglerne. Spillet gik virkeligt godt – i hvert
fald for mig personligt! Vi grinede en hel del af
vores spil!
Da vores time med bowling var forbi, gik vi til
caféen, hvor vi havde bestilt bord til 26 personer. Vi fik en dejlig julebuffet og vi blev i den
grad mætte. Under middagen havde vi nogle
dejlige emner under behandling og fik snakket
om alt mellem himmel og jord!
Det var igen en fantastisk dejlig aften, og tilbagemeldingerne fra folk, der var med den aften,
var meget positive, og det er vi i udvalget virkelig glade for.
Asghar Azizi

Richard Østerballe
- det var en medrivende eftermiddag!
Den 3. november afholdt DHF Aalborg et meget
spændende og velbesøgt foredrag ved direktøren for Givskud Løvepark, Ricard Østerballe.
Richard Østerballe er kendt som næsehornet
Brutalis ”far” og de mange tv-programmer bag
om løveparkens kulisser.
I første halvdel af foredraget fortalte Østerballe
om løveparkens historie Efter en tur til Afrika,
hvor man har nogle kæmpe naturreservater,
voksede tanken om at få sådan en park til Danmark og med politikernes hjælp indviede man
Givskud i 1969. Grundideen var, at dyrene ikke
skulle være i bur, men kunne færdes frit, så
menneskene skulle være dem i bur (bil).
I dag er der 80 dyrearter i haven, hvoraf 1/3 er
truede rundt om i verden. Samtidig med disse
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lidt kedelige facts fortalte Østerballe om dyrene
ved hjælp af powerpoints og lysbilleder. Det var
en super sanselig oplevelse, at se dyrene mens
Ricard Østerballe, der er uddannet zoolog, fortalte om dem. Jeg følte mig som ét med naturen, når han oversatte dyrenes adfærd til menneskesprog.
I år 2000 stod havens anlæg til gorillaer færdigt
og det fortalte Østerballe levende og humoristiske om.
Som bekendt er gorillaer flokdyr og det er et
problem, hvis sådan et dyr ikke er opvokset naturligt, så det ikke har lært at tilpasse sig i flokken. En gorilla vil knytte sig til mennesker frem
for gorillaflokken, hvis den som lille er opflasket
af dyrepassere og det er tilfældet med Samson
- en hangorilla, der kom til haven med netop
denne baggrund.

Det samme gjorde sig gældende for det hvide
næsehorn Brutalis, som anden del af foredraget
handlede om. Brutalis blev født i fangeskab og
var opflasket af mennesker. Han kom til Givskud
i 1990, fra Aalborg Zoo og da han blev kønsmoden som 8 årig, blev han meget aggressiv.
Efter 3 år i Givskud besluttede man at aflive Brutalis, fordi han var så aggressiv og helt umulig,
at have med at gøre. Inden det kom så vidt, fik
man en henvendelse fra et reservat i Namibia,
der på trods af alle problemerne, ønskede at få
ham. Brutalis fik derfor 6 gode år i Afrika, inden
han døde.

Brutalis døde i kamp med et andet næsehorn,
om en dejlig hun. Hans horn var nedslidt, pga.
alle hans voldsomme udfald mod omgivelserne
og derfor var han ikke i optimal kampform.
Men, som Østerballe sagde: ”Når Brutalis skulle
dø, var det skønt, at han gjorde det på en så
naturlig måde for et næsehorn!”.
Jeg tror, at alle tilstedeværende havde en super
eftermiddag! Jeg vil opfordre alle til at besøge
Løveparken – måske bestyrelsen skal lave en tur
mere derned?
Per Jacobsen

Fotograf: Jan Pedersen
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Snestorm
I Sne står urt og busk i skjul
det er så koldt derude
Ja således starter B. S. Ingemann i 1831 sin
kendte vintersang. Det kunne også have været
en beskrivelse af Nordjylland onsdag den 6. Januar om morgenen. Straks jeg vågnede tændte
jeg for Morgen TV og så en journalist holde på
en vej, fuldstændig blokeret af sne, og advare
om, at man absolut ikke skulle køre ud i dette
vejr (hva’ f... lavede hun så der?)
Jeg lå i sengen og tænkte: ”Det bliver nok ikke
i dag, du får hjælp til at tage støttestrømper på,
Peter”. Overvejede herefter, om jeg ikke skulle
udnytte situationen, og nuppe en time mere på
øjet. Inden jeg kom så langt, lød der velkendte
lyde i entreen. ”God morgen Peter. Sover du”?
– nej det gjorde jeg ikke, der stod jo én og larmede, så det var helt udelukket.
Èn af afløserne i hjemmeplejen bor i Tranum.
Hun havde tage vintertøj og vandrestøvler på,
og gik rundt i Tranum til dem, der skulle have
besøg den dag, så jeg var én af de heldige, der
på den front ikke mærkede snevejret. Til gengæld mærkede jeg det på anden vis. Da jeg kom
ud til min fordør og kiggede ud, lå sneen me-

terhøjt og spærrede al udgang. Heldigvis havde
jeg om tirsdagen, da uvejret begyndte, været en
tur i Brugsen og købt forsyninger. Med fyldt køleskab og barskab kunne vinteren bare komme
an. Det gik fint det første døgn, men folk, der
kender mig ved, at jeg er noget snakkesalig...
I løbet af torsdagen blev jeg opmærksom på,
at jeg sad og snakkede med mit eget spejlbillede og SÅ måtte der ske noget. På med varmt
tøj, og fat i kost og sneskovl, og så ellers ud og
skovle vej ud til bilen. Jeg blev ikke færdig den
dag, men jeg blev godt træt. Fredag formiddag
lykkedes det endelig. En nabo hjalp med det sidste, og jeg var igen en fri mand.
Nu er jeg en af dem, der slap relativt nemt igennem snestormen, men der er rigtig mange, som
ikke fik hjælp i flere dage. Når vi så endelig kan
komme ud af vores boliger, er fortov og veje
ryddet så dårligt, at vi alligevel må blive hjemme.
Selvom sne er smukt, længes jeg alligevel efter
forår.
Giv tid! og åndens vinterblund
skal fly for herlig sommer
Peter Klitgaard

Bruger du e-mail?
Fra tid til anden får vi kendskab til spændende
nyheder, aktiviteter eller møder, mellem to af
vores medlemsblade udgives.
Når det sker, vil vi gerne kunne informere dig og
det kan vi, hvis du bruger e-mail.
Hvis du ønsker at blive informeret via e-mail, bedes du sende din e-mailadresse til os på besty-

relsen@dhf-aalborg.dk. Skriv også dit navn, din
adresse og dit medlemsnummer.
For en god ordens skyld skal det nævnes, at vi
naturligvis ikke udleverer din e-mailadresse til
andre. Adressen vil kun blive brugt til at udsende informationer fra bestyrelsen eller udvalg
herunder.
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Lars Bloch Briller
Hadsundvej 31 · 9000 Aalborg

98 12 19 88

www.larsblochbriller.dk

Hjælp til læse-, staveog skriveproblemer i
form af undersøgelser,
undervisning og rådgivning.

Aktiviteter - kom og vær’ med!
Generalforsamling 2010
Mandag den 1. marts 2010, kl. 18.00 – 22.00.
Dagsorden iht. vedtægterne.
Forslag skal være modtaget af formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
På valg er: Allan Bach, Dorte Buus Nielsen, Thomas Pedersen, Asghar Azizi, Peter Klitgaard og
Anette Jensen.
Generalforsamlingen afholdes på Lejbjergcentret, Sonjavej 2, Aalborg.
Afdelingen er vært ved et let traktement efter generalforsamlingen.
Husk at medbringe dit medlemsbevis!

Foredrag ”Sex og handicap” ved sexolog Else Olesen
Kom og bliv klogere på de særlige udfordringer der kan være i sexlivet, når du selv eller din
partner har et fysisk handicap.
Onsdag den 17. marts kl. 19.00- 22.00 på Trekanten, Sebbersundvej 2a, Aalborg
Tilmelding senest den 10. marts, til Asghar Azizi
eller på
bestyrelsen@dhf-aalborg.dk

98-121939 / 27292747

Under pausen serverer vi et let traktement!
Pris 35 kroner

Forårsfest
Kom og fejr foråret og nyd en hyggestund, sammen med andre medlemmer i DHF Aalborg.
Vi håber at se mange både ”kendte” og nye ansigter!
Vi serverer lækker australsk mad og bagefter er der levende 60’er musik med gruppen ”Sixties”.
Sæt kryds ved fredag den 7. maj, kl. 18.00 – 24.00
Forårsfesten afholdes på Lejbjergcentret, Sonjavej 2, Aalborg
Tilmelding senest d. 20. april, til Asghar Azizi
eller på
bestyrelsen@dhf-aalborg.dk

98-121939 / 27292747

Pris 185 kroner
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Vil du med til Kreta?
DHF Aalborgs rejse går i år til Kreta i Grækenland.
Vi rejser den 28. august og kommer hjem den 4. september.
Vi skal bo på det topmoderne Eria-Resort, ved kysten i den
historiske lille by Marleme.

Privatfoto

Stedet er fuldt tilgængeligt og værelserne er lækkert indrettet, med el-seng, tv, internet og aircondition. Hotellet har egen restaurant, der tilbyder kretansk kogekunst, og bar. Den solopvarmede
pool har både rampe og gelænder, samt undervandsmassage. Der er offentlig strand 700 meter fra
hotellet. Hotellets hjemmeside www.eria-resort.gr rummer mange flere oplysninger og fotos.
Pris: 8500 kr. (depositum på 2500 kr. betales d. 15. april, restbeløbet d. 1. juli).
Tilmelding sker efter »først til mølle” princippet. Bemærk, at der er et begrænset antal pladser til
kørestolsbrugere. Alle tilmeldte får besked d. 1. april, om de har fået plads på rejsen.
Ring efter brochure og tilmeldingsblanket til Peter Klitgaard
eller Christian Sørensen
5124 9983 (mellem 18-21).

2993 1262

Regionssamarbejdet
Redaktionen bad den nyvalgte regionsrepræsentant, Chanette Holst fra DHF NordVest afd,. om hendes bud på det fremtidige
nordjyske regionsarbejde i DHF.
I oktober blev jeg valgt som regionsrepræsentant
for 2 år. Allan Bach, Aalborg Afdeling blev valgt
for 1 år. Det er nu vores opgave at repræsentere
Nordjylland. Mine bevæggrunde til at stille op var,
at jeg syntes der manglede samarbejde afdelingerne imellem, løbende orienteringer og en fælles struktur for, hvad vi i regionen skulle arbejde
for.
Min baggrund
Først vil jeg fortælle lidt om min baggrund. Jeg er
29 år og bosat i Harken ved Hjørring. Jeg er kørestolsbruger efter en fejloperation for 10 år siden,
hvor jeg blev paraplegiker. Siden da har jeg arbejdet med foreningsarbejde. Jeg sidder bla. i forretningsudvalget i Danske Handicaporganisationer i

Hjørring, hvor jeg også sidder i flere underudvalg.
Desuden er jeg formand for DHF NordVest afdeling og redaktør for vort lokale medlemsblad.
I min ”fritid” sidder jeg i forældrebestyrelsen for
min søns børnehave og for Idrætsforeningen i
min hjemby. Min mand Anton og jeg har vores
søn Mark, som fylder 3 år til januar. Min mand
arbejder i udlandet og jeg er dermed meget alene
om opgaverne med Mark. Jeg er privilegeret med
en stor flok barnepiger, således jeg kan deltage i
alle møder, som jo tit er planlagt om aftenen.
Ønsker for samarbejdet
Min vision og ønsker for regionsarbejdet er, at vi
bliver bedre til at samarbejde og ikke blot låser
os fast i vores egen afdeling. Jeg mener kun, det
kan være en fordel, at være med i et større fællesskab, hvor vi kan hjælpes ad med planlægning og
ikke mindst økonomi. Det kommer til at kræve en
generel holdningsændring.
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AxHiss.dk
Valmuemarken 33
9000 Aalborg

Tlf. 70 20 05 42
www.axhiss.dk

Reserveret
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Jeg synes, at vi er nået utroligt langt, i forhold til
for 4 år siden. Flere afdelinger er kommet med,
men vi mangler stadig enkelte, som jeg vil gøre
meget for, at få til at møde op.
Det ville bestemt være ideelt, at alle afdelingerne
er repræsenteret til regionsmøderne.
F.eks. diskuterede vi på sidste regionsmøde besparelserne på Hovedbestyrelsesmødet, hvor Allan og jeg skulle stemme, om hvilke besparelser,
vi ønsker i Dansk Handicap Forbund. Det er netop
her, det er vigtigt, at de enkelte afdelinger møder
op med deres holdninger, som vi så vil viderebringe til hovedbestyrelsen.

Privatfoto

Regionens fremtid
Har vi så en Region Nordjylland om 4 år?

og mener bestemt, vi skal forny os i den retning,
hvis vi vil tiltrække nye medlemmer.

Ja, hvis der er opbakning fra afdelingerne. Indholdet i regionen, mener jeg, bør være det som
afdelingerne ønsker. Vi er et stort fællesskab, som
forhåbentlig hver især har nogle nye gode ideer til
hvad regionssamarbejdet kan føre til. Jeg vil gøre
alt, hvad jeg kan for at bakke op om de forskellige
forslag og få ideerne realiseret. Desuden synes jeg
også, at vi skal samarbejde om det handicappolitiske arbejde både med bisiddere og udvalg. Så kan
vi hjælpe vores medlemmer bedst muligt.

At være regionsrepræsentant ser jeg som at være
bindeled afdelingerne imellem.

Jeg har flere ideer til nye tiltag og har valgt at
starte med hjemmesidekurset, som kan komme
alle afdelinger til gode. Jeg arbejder meget med IT

Det er i mine øjne min fornemmeste opgave at
få samarbejdet til at fungere og viderebringe afdelingernes holdninger til hovedkontoret - både
positive og negative.
Hvis nogle medlemmer brænder inde med ideer,
som kunne gennemføres på regionsplan er alle
velkomne til at kontakte mig.
Chanette Holst
Regionsrepræsentant i Region Nordjylland
E-mail:formand@dhfnordvest.dk

Handicappris 2009

Privatfoto

Den. 3. december 2009 – på FNs Internationale
Handicapdag – uddelte Aalborg Kommune for
første gang Aalborg Kommunes Handicappris.
Med prisen fulgte en check på 5000 kr.
Prisen gik til en handicappolitisk kendis i Aalborg, nemlig til Aase Kvolbæk.
Fortsættes side 21
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Telefon 9811 6284 · Mobil 2046 2145
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Aktivitetskalender
Tirsdag d. 9. februar
kl. 18.00-22.00
Tirsdag d. 16. februar
kl. 18.00-22.00
Tirsdag d. 23. februar
kl. 18.00-22.00
Mandag d. 1. marts
kl. 18.00-22.00
Tirsdag d. 2. marts
kl. 18.00-22.00
Tirsdag d. 9. marts
kl. 18.00-22.00
Tirsdag d. 16. marts
kl. 18.00-22.00
Onsdag d. 17 marts
kl. 19.00-22.00
					
Tirsdag d. 23. marts
kl. 18.00-22.00
Tirsdag d. 30. marts
kl. 18.00-22.00
Tirsdag d. 6. april
kl. 18.00-22.00
Fredag d. 7. maj
kl. 18.00-24.00
					

Tirsdagsklub og holdundervisning
Tirsdagsklub og holdundervisning
Vinterferie
Generalforsamling
Tirsdagsklub og holdundervisning
Tirsdagsklub og holdundervisning
Tirsdagsklub og holdundervisning
Foredrag ”Sex og handicap”, afholdes på
Trekanten
Tirsdagsklub og holdundervisning
Påskeferie
Tirsdagsklub og holdundervisning
Forårsfest med australsk mad, Sixties spiller
op til dans.

Hvor intet andet er anført foregår aktiviteten på Lejbjergcentret, Sonjavej 2, 9000 Aalborg.

Tirsdagsklubben på Lejbjergcentret
Alle medlemmer er velkomne til DHF Aalborgs
klubaftener, fra kl. 19.00-22.00. Der sælges
vand, samt kaffe/the.
Der er altid mindst ét bestyrelsesmedlem til stede
på klubaftener. Den vagthavende kan hjælpe nye
klubdeltagere til rette og kan formidle kontakt,
hvis du ønsker et emne forelagt for bestyrelsen,
eller f.eks. ønsker kontakt med en bisidder.

DHFs holdundervisning foregår på klubaftener.
Der kan være ledige pladser på enkelte hold.
Kontakt bestyrelsen, hvis du er interesseret i at
deltage på et hold.
Du kan finde flere informationer på
www.dhf-aalborg.dk.

Fortsat fra side 19

Mange af os har hver eneste dag glæde af Aase
Kvolbæks arbejde, idet Aase er redaktør af DHs
Handiklip. Aase har været DHFer og handicappolitisk aktiv i snart 30 år. De seneste år har PTU og
DH Aalborg dog været rammen om Aases arbejde
og Aase har blandt andet siddet i Handicaprådet
i Aalborg.

En del af begrundelsen i indstillingen var, at:
”Aase Kvolbæk har skabt et forbedret image for
handicappede ved sin positive, humørfyldte og
energiske måde at være på.”
Vi ønsker Aase Kvolbæk et stort tillykke med
prisen!
Lotte Mørkhøj

21

Informationer
Klub og holdundervisning
Det fremgår af aktivitetskalenderen, hvilke
tirsdage vi tilbyder klub og undervisning. Klubadressen er: Lejbjergcentret, Sonjavej 2, 9000
Aalborg. Lejbjergcentret er tilgængeligt for
alle!
Ønsker du at deltage i klub eller hold, kontakt
Thomas Pedersen.
E-mail: tirsdagsklub@dhf-aalborg.dk
Afbestilling af kørsel
Husk, at afbestille din kørsel, når du ikke ønsker
at komme til klub/undervisning.
Afbestilling skal ske senest kl. 12.00 på kørselsdagen, til Olesens busser
9837 1150.

Hovedforbundet
Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1 A1
2100 København
3929 3555
E-mail: dhf@dhf-net.dk
Hjemmeside: www.dhf-net.dk
Deadline for Handicap Nyt
Indleveringsfrist:		
Udommer ca.
Nr. 2 · 10.marts		
19. april
Nr. 3 · 7. maj		
18. juni
Nr. 4 · 5. august		
6. september
Nr. 5 · 14. september
15. oktober
Nr. 6 · 11. november
13. december
E-mail: handicap-nyt@dhf-net.dk

Personlige hjælpere
Medlemmer, der har hjælpeordning/BPA kan
medtage hjælpere gratis til afdelingens egne
aktiviteter. Har du hjælp efter andre ordninger,
eller lønner du selv din hjælper, skal du ansøge
bestyrelsen om fritagelse for betaling for hjælperen.
Indlæg til lokalbladet
Indlæg modtages meget gerne og kan sendes til
bladets redaktør Lotte Mørkhøj,
e-mail: webmaster@dhf-aalborg.dk.
Deadline for lokalbladet
Indleveringsfrist:		
Nr. 2 · 1. marts		
Nr. 3 · 15. juli		
Nr. 4 · 10. oktober		

Udkommer ca.
uge 15
uge 34
uge 46

www.dhf-aalborg.dk
Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan
sendes til webmaster Lotte Mørkhøj, e-mail:
webmaster@dhf-aalborg.dk.
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Bisiddertjeneste
Har du svært ved at tackle mødet med din kommunale sagsbehandler? DHF har bisiddere, der
kan støtte dig. Kontakt hovedforbundet hvis du
ønsker støtte fra en bisidder.
Rådgivningsteam
Er der knas i din sag? DHFs rådgivningsteam kan
vejlede dig om dine pligter og rettigheder vedr.
sociale ydelser. Kontakt hovedforbundet hvis du
ønsker hjælp fra rådgivningsteamet.
Medlemskab
Ønsker du at blive medlem af DHF Aalborg,
kontakt da venligst formand
Allan Bach
9812 8295
Skal du flytte?
Husk, at give os din nye adresse hvis du flytter!
Postvæsenet eftersender kun post i få måneder,
derfor er det meget vigtigt, at du husker at give
os besked ved flytning.

Bestyrelseslisten
Formand
Allan Bach
Pandoravej 84
9210 Aalborg SØ
98 12 82 95
25 14 57 98
allanbach@gvdnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Thomas Pedersen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 23
9200 Aalborg SV
96 33 06 66
20 77 06 66
goelsminde@privat.dk

Næstformand
Lotte Mørkhøj
Løvenborgparken 151
9400 Nørresundby

Bestyrelsesmedlem
Dorte Buus Nielsen
Sonjavej 55
9000 Aalborg
98 14 39 32
21 63 33 73
dorte.buus@mail.dk

98 17 17 15
post@lotte-m.dk
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51 24 99 83
c_sorensen@gvdnet.dk
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Kasserer
Christian Sørensen
Dannerhøj 109
9210 Aalborg SØ
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Sekretær
Per Jacobsen
Sonjavej 15,
9000 Aalborg
98 14 64 36
21 72 82 64
per.j@it.dk
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1. suppleant
Peter Klitgaard
Ørnevej 19, Tranum,
9460 Brovst
29 93 12 62
p1r@nordfiber.dk
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E-mail til hele bestyrelsen
bestyrelsen@dhf-aalborg.dk

Bestyrelsesmedlem
Asghar Azizi
Nybrogade 5, 3 Th,
9000 Aalborg
98 12 19 39
27 29 27 47
mojtaba.az@gmail.com

p
er

2. suppleant
Anette Jensen
Vilsundvej 86,
9220 Aalborg Ø

98 15 73 37

23

Returneres ved varig adresseændring

Returadresse: Christian Sørensen · Dannerhøjvej 109 · 9210 Aalborg SØ

NT’s Handicapkørsel

- Et godt tilbud til dig

Svært bevægelseshæmmede der benytte ganghjælpemidler (rollator, kørestol m.v.) har mulighed for at søge
om optagelse i NT’s Handicapkørsel
I NT’s handicapkørsel har du mulighed
for at benytte taxi og minibusser til
fritids-aktiviteter. (familiebesøg, indkøb
m.v.)
På www.NordjyllandsTrafikselskab.dk
finder du yderligere information og det
ansøgningsskema som du skal udfylde for at komme med ordningen.
Yderligere info kan fås hos NT’s
Handicapkørsel på tlf. 99 34 11 47

www.NordjyllandsTrafikselskab.dk

