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BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

VI TILBYDER:
•
•
•
•

Gratis rekruttering
Vikarservice
Ledsageordningen
Helhedsløsningen til hjælpeordninger

•
•
•
•

Borgerstyret personlig assistance (BPA)
Specialpædagogisk støtteordning (SPS)
Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)
Alle administrative opgaver relateret til ovenstående

Ring og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop dig.
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Bestyrelsen, Dansk Handicap Forbund, Aalborg Afdeling.

Ønsker du bladet på CD?
Skriv til bestyrelsen@dhf-aalborg.dk

Forsiden:
Vintergækker - venligst udlånt af BB Consulting
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MANGLER DU EN BIL TILPASSET DINE
BEHOV?

Vigen 12C · Sejlflod
9280 Storvorde

MANGLER DU EN BIL
TILPASSET DINE BEHOV?
Vi har over 15 års erfaring og er Danmarks største
opbygger af handicapbiler til kommuner, institutioner,
erhverv og private! Vi kan klare enhver opgave!
Se mere på handicare.dk, ring på 96 96 15 22 eller
besøg os på Vidalsvej 4A, DK-9230 Svenstrup.

Jernbanegade 9-11· 9460 Brovst
Tlf. 98 23 23 50

HANDICARE DELTAGER PÅ

HEALTH & REHAB

I BELLA CENTER
22-24. MAJ 2012
H E A LT H
& REHAB
S C A N D I N AV I A
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Kære medlem
Først og fremmest vil jeg ønske dig godt nytår! Du kan nu se frem til et nyt år med en sand
perlerække af aktivitetstilbud i DHF Aalborg.
Vi har allerede taget hul på den nye sæson i
Tirsdagsklubben og jeg vil minde dig om, at
vi visse tirsdage også i år har »events«, dvs.
har et særligt aktivitetstilbud til dig, der ikke
går til undervisning. Du er naturligvis også
velkommen på de andre klubdage. Herudover
byder sæsonen på rejseforedrag, dilettantteater med spisning, tur til Rhododendronparken i Brønderslev, ølsmagning, Zoo efter
lukketid med spisning, og foredrag ved TVstudieværten Eva Jørgensen, hvis mand fik
ALS, hvorefter familien stiftede bekendtskab
med behandlere, kommunale sagsbehandlere, handicaphjælpere osv.
I marts måned har vi generalforsamling. Desværre har Annette Christensen besluttet, at
hun ikke modtager genvalg. Det er vi meget
kede af, men vi har fuld forståelse for, at Annettes helbred ikke længere er til bestyrelsesarbejdet. Annette har været primus motor
i aktivitetsudvalget, udover hun har hjulpet
med en lang række andre opgaver. Jeg håber,
at bestyrelsen formår at fortsætte den gode
udvikling, som Annette har været med til at
skabe.
Vi afsluttede efteråret 2011 superflot og personligt er jeg rigtig ked af, at jeg på grund
af private omstændigheder gik glip af fornøjelserne. Både ved vores juleafslutning og ved
banko var der over 60 deltagere. Tak til jer, der
støttede os ved jeres deltagelse – det havde
de hårdtarbejdende bestyrelsesmedlemmer i
klubudvalget og bankoudvalget fortjent!
Det ville være en mærkelig leder uden en

bemærkning om handicappolitik også. Kommunernes økonomi er hårdt presset og når
man har et handicap, og derfor er afhængig
af offentlige ydelser, er det svært ikke at blive
påvirket af krisesnakken. Desværre kan vi se
frem til endnu et år i krisens tegn.
Nogle har desværre oplevet ændringer i den
bevilgede hjælp, eller erfaret, at det kan være
vanskeligt at opnå en ny bevilling i kommunen. Husk, at DHFs rådgivning er til for at
støtte og vejlede dig. Ikke alle kommunale afgørelser er korrekte og en anke fører i alt for
mange tilfælde til en ændret afgørelse.
DHF arbejder hårdt for, at de politiske beslutninger tager nødvendige hensyn til os, der har
et handicap. Ledelsen i hovedforbundet arbejder landspolitisk og lokalt er vi aktive via alle
handicaporganisationernes paraply – Danske
Handicaporganisationer (DH). Handicaprådene bliver hørt, når påtænkte kommunale
beslutninger vedrører os, men det betyder
desværre ikke, at vi i alle tilfælde opnår det
ønskede resultat.
Personligt forstår jeg langtfra altid den kommunale sparelogik. Når man f.eks. indfører
helt unødvendig og omstændig sagsbehandling på handicapydelser der er fast og regelmæssigt tilbagevendende, som på kørestolsbatterier og kørestolsdæk. Eller bevilger en
taxaordning for at følge et af vores medlemmer over gaden, for at spare 3 (tre) minutters
hjemmehjælp. Taxaløsningen er både dyrere
og en stressfaktor for medlemmet og hjemmehjælpen. Eller når man lukker et kommunalt dagtilbud, men fortsat lejer lokalerne og
lader dem stå hen helt uanvendte. Lejemålene har nu stået tomme siden april 2011 – 3
lejemål á 5.500 kr. om måneden + forbrug,
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taleinstituttet.dk

Studievej 5, 9400 Nørresundby

Vi hjælper børn med tale-,
læse- og sprogproblemer,
hjerneskader, oralmotoriske vanskeligheder samt
børn med multiple funktionsnedsættelser.

www.vuk-aalborg.dk

Kent Lykke Jensen
Musikterapeut. Cand. Mag.
Tranum Musik-Terapi Center
Klinikadresse:
Østbakken 7 · Tranum · 9460 Brovst.
Tlf. +45 2396 3123 · www.tmtc.dk · kent@tmtc.dk

v/ Jørgen Andersen

Tømrer-, Snedker- og Glasarbejde
Søndermarken 9 · 9430 Vadum

Tlf. 98 27 17 48 · Fax 98 27 15 02
Biltlf. 20 21 57 46
www.vadumvillaservice.dk
vadumvillaservice@mail.dk

Kærgaardsvej 10
9700 Vester Hjermitslev

Vestergaards
B O G T R Y K K E R I

Reserveret

Telefon 9892 0500
www.vestergaards.com
Miljøcertifikat ISO 14001
EU’s Miljøstyrings- og Miljørevisionsordning
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endda i et almennyttigt boligselskab hvor der
er 8-12 års ventetid på de pågældende lejligheder. Indtil videre er der spildt 150.000 kr.
til huslejeudgiften – det svarer til 544 timers
hjemmehjælp.
De seneste år er borgere med et handicap blevet skudt i skoene, at vi er grådige og klager
alt for meget. Kommunernes Landsforening
og visse socialchefer har været ude med riven
efter os. Man ønskede sågar at begrænse vores ret til at klage over de kommunale afgørelser – det sker nemlig for ofte, at kommunernes afgørelser efterfølgende ændres af de
sociale nævn.
Jeg er enig i, at det er alt for ofte, at kommunernes afgørelser ikke tåler et nærmere eftersyn, men jeg er bestemt ikke enig i, at kuren
er at begrænse vores klageret. Derimod må
kommunerne blive dygtigere til at passe de-

res arbejde og overholde lovgivningen. Ironisk
nok viser det sig nu, at kommunerne klager
over hinanden som aldrig før. Det er kommet
frem via et såkaldt § 20 spørgsmål til Indenrigsminister Margrethe Vestager. I 2008 skete
det 232 gange, at kommunerne klagede over
hinanden. I 2011 var det steget til 449 klager
og det er endda kun de første 10 måneder der
er opgjort. Hvem sagde kværulanter?
Jeg håber, at 2012 må blive et godt år for dig
personligt og et godt DHF-år. Forhåbentlig har
vi med aktivitetstilbuddet i 2012 ramt noget
også du synes om. Husk, at vi meget gerne
hører fra dig, hvis du har en god ide til et arrangement, eller kender til en problemstilling,
du synes vi bør arbejde med i Dansk handicap
Forbund.
Lotte Mørkhøj
Formand

Densit ApS · Gasværksvej 46 · 9000 Aalborg · Tlf.: 98 16 70 11
E-mail: mail@densit.dk
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Roberts Anlægsgartneri
Østbakken 20 · Tranum · 9460 Brovst
Tlf. 20 94 09 31

Pandrup Optik
BLOKHUSVEJ 2 | 9490 PANDRUP | TLF. +45 98 20 46
www.pandrupoptik.dk

FEBRUARGUMENTER
NÆRHED GEOGRAFISK
NUL CALLCENTRE
PERSONLIG RÅDGIVNING
KORTE BESLUTNINGSVEJE
SUND FORNUFT

BEGGE BEN
PÅ JORDEN

RIGTIGE MENNESKER
ORDEN I ØKONOMIEN
TEST hvor godt du matcher
din bank på testdinbank.nu
- en ordentlig bank
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Tak for denne gang
Tiden flyver af sted er en velkendt sætning,
som vi alle vist kan forholde os til. For 2 år
siden blev jeg blev jeg opfordret til at stille op
til bestyrelsen her i DHF Aalborg.
Det var ikke fordi at jeg ligefrem brændte for
DHF, men på den anden side, så er man vel
altid lidt nysgerrig for at prøve nogle nye udfordringer. Inden valget præsenterede jeg kort
mig selv og fortalte lidt om hvad jeg ville arbejde for, hvis jeg blev valgt ind i bestyrelsen.
Så vidt jeg husker, lovede jeg at arbejde for at
gøre afdelingen mere synlig og give medlemmerne nogle flere oplevelser. Kort sagt jeg ville
gerne sætte mit præg på afdelingen og prøve
at gøre en forskel.
Fotograf: Lotte Mørkhøj
Det har været rigtig spændende, at være
en del af en aktiv bestyrelse. Til tider lidt for
»spændende« og meget op af bakke. Jeg har
taget del i mange funktioner, så som skribent i

nærværende lokalblad, klubaftener, været primusmotor i vores »eventaftener«, men mest
af alt indgået aftaler, booket lokaler og været
tovholder på arrangementer til jer medlemmer.
Som jeg indledningsvist skrev, så går tiden
hurtigt og nu er jeg igen på valg til generalforsamlingen den 12. marts i år. Efter grundige
overvejelser har jeg valgt ikke at genopstille.
Det har ikke været en nem beslutning, men af
helbredsmæssige grunde må det det desværre
være sådan.
Jeg har lært så mange dejlige mennesker at
kende blandt jer medlemmer og mine bestyrelsesfæller. DHF Aalborg har en særdeles aktiv
bestyrelse, hvor alle arbejder målrettet og løfter
i flok. En bestyrelse hvor en knivskarp og hårdtarbejdende formand har fingeren på pulsen og
bevarer overblikket. Tak for to inspirerende år
til jer alle, håber jeg har gjort en forskel.

Fotograf: Lotte Mørkhøj

Annette Christensen
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Reserveret

Damvej 215 · 9440 Aabybro
www.storevildmosekartofler.dk

John Jensens
Rengøring
og vinduespolering
Vestergade 60
9460 Brovst
Tlf. 40 44 54 61

HUNE
AKUPUNKTUR- & MASSAGEKLINIK
S.J. Hvarregaardsvej 7 · Hune · 9492 Blokhus
Massage 3054 4011 - Rikke Højen Jensen
Akupunktur 2076 6330 - Jonna Weldon
www.huneaku-mas.dk
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Indkaldelse til
ordinær generalforsamling
i DHF Aalborg
Mandag den 12. marts 2012, på Lejbjergcentret.
Aftenens program
Kl. 17.30 - 17.55:
Ankomst og registrering
Kl. 18.00:
Spisning
Kl. 18.45:
Generalforsamling
Dagsordenen er iht. vores vedtægter:
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
9. Eventuelt
Tilmelding til spisning, senest den 1. marts 2012
til bestyrelsen@dhf-aalborg.dk,
eller Annette Christensen 98 27 22 98/22 29 04 05.
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Reserveret
Svendborgvej 16 · 9220 Aalborg Ø

www.fibertex.com

Firmafrugt og skolefrugt

Rolighedsvej 18 · 9440 Åbybro
Tlf. 41 82 91 91

Hennings
hestevogskørsel
studenter · konfirmationer · bryllupper ·
firmaudflugter · skovture
og andre store dage

www.hennings-hestevognskoersel.dk
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Lundergårdsvej 103 · 9490 Pandrup
Tlf. 9820 4797 · Mobil 2273 5204
www.hosbananen.dk

DHFs rådgivning - det nytter at klage
Dansk Handicap Forbunds Rådgivning har
opgjort resultatet af rådgivningens arbejde
i 2011. Rådgivningsteam vejledte i alt 1600
medlemmer. Her vil jeg dog indsparke, at
vores lokale tal ikke indgår. Det vil sige, når i
kontaktede en af os fra bestyrelsen i Aalborg
direkte og fik vejledning ad den vej. I mange
tilfælde ydede rådgivningen blot hjælp til selvhjælp, men i komplicerede sager gik DHF ind
med mere direkte hjælp.

i en organisation, når de får et afslag. Dansk
Handicap Forbund går ikke ind i sager blot for
at klage. Vi er ikke kværulanter, og vi anker
kun de sager, som vi mener, er ukorrekte efter
loven – og her får vi ofte ret. Det er en glæde
at kunne hjælpe medlemmerne i deres dagligdag, men vi så hellere, at kommunerne traf
korrekte afgørelser fra starten af. Det slider
meget på den enkelte at skulle klage, vente
på en ny afgørelse og leve i uvished«.

Rådgivningen var inddraget i 112 komplicerede medlemssager. Ikke alle sager er afgjort
endnu, men i de der er, fik medlemmet og
DHF fuldt medhold i 67,7 % af klagerne og
delvist medhold i 14,5 %. Samlet set var 82,2
% af kommunernes afgørelser altså forkerte.
Sagerne vedrørte meget forskellige problemstillinger som; BPA, hjemmepleje, hjælpemidler, handicapbetingede merudgifter og lån til
køb af handicapbil.

DHFs bisiddere deltog i øvrigt i 418 møder i
2011. Bisidderne kan deltage i situationer,
hvor medlemmet oplever mødet med kommunen / sagsbehandleren som vanskeligt Møderne var fordelt over 177 enkeltsager. Det er
en fordobling i forhold til året før.

Vores landsformand Susanne Olsen udtaler:
»Efter kommunalreformen og særligt i forbindelse med de sidste års økonomiske krise – oplever vi et kraftigt kvalitetsfald i afgørelserne
i kommunerne. Derfor er det nødvendigt for
mennesker med handicap at søge rådgivning

Dansk Handicap Forbunds Rådgivning blev
etableret for to år siden. Rådgivningen har, udover Jeppe S. Kerchhoffs der er rådgivningens
leder, ansat to socialrådgivere. Derudover er
en række frivillige socialrådgivere tilknyttet
rådgivningen. Bisidderne er ligeså frivillige der
er uddannet internt i DHF til bisidderopgaven.
Lotte Mørkhøj

Nordjyllands
kulturelle midtpunkt
Aalborg Kongres
& Kultur Center

Thistedvej 6 · Halvrimmen · 9460 Brovst
Tlf. 20 23 83 95
Bil. 20 23 83 95 · Fax 98 23 83 94
www.fgreen.dk · fl@fgreen.dk

Europa Plads 4 · 9000 Aalborg · akkc@akkc.dk · www.akkc.dk
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Afdelingens julebanko
de sidst ankomne var lidt utilfredse med, men
det er svært at administrere så der bliver til
alle. I øvrigt var der ingen sure miner, man
konstaterede blot, at man skulle være kommet noget tidligere.

Fotograf: Eva Grøn Pedersen
Dansk Handicap Forbund Aalborg har en række faste traditioner, og en af dem er det årlige julebanko. Bankoudvalget og bestyrelsen
havde besluttet, at det skulle afvikles tirsdag
den 6. december, i håb om, at vi ikke som året
før løb ind i store sportsbegivenheder som ville
holde folk hjemme ved skærmen. Heldet var
med os. Der var hverken håndbold i Gigantium
eller Champions League fodbold i fjernsynet.
Alle der skulle stå for arrangementet mødtes
kl. 17.00 på Lejbjergcentret og gik i gang med
at gøre klar med bordopstilling med mere. I
lighed med året før, havde Jette, Anette og
Trine været rundt i byens butikker, for at få
dem til at sponsere gevinster til os. Resultatet var ganske overvældende, og da vi denne
gang var lidt bedre organiseret, havde der
også været tid til at pakke præmierne pænt
ind, samt at fordele dem til de enkelte spil. En
klar forbedring.
De første deltagere begyndte at komme lidt
før kl. 18 – hardcorespillerne først (man skulle
jo gerne have de rigtige plader). Jeg havde
fået æren af at stå for kassen og salg af plader, samt lodder til amerikansk lotteri. Det varede ikke længe inden der var kø og travlhed.
Lodderne til amerikansk lotteri blev hurtigt
udsolgt (de har nok været for billige), hvilket
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Kl. 19 var alle blevet bænket, og selve bankospillet gik i gang. Vi havde i år hyret en professionel opråber, Jettes søster Bodil, og hun
styrede slagets gang med kærlig hånd og ånd.
Allerede i første spil gik det galt. Der var 3 vindere til pladen fuld (den havde vi ikke forudset), men da samtlige pladegevinster bestod
af en pakke med mange gevinster lykkedes
det at få fordelt gevinsten til alle vindere.
Efter 10 spil var det tid til kaffe og æbleskiver.
Da vi mødte ind kl. 17, havde jeg skældt ud
over, at der var købt alt for mange æbleskiver,
men jeg kom til at æde mine egne ord i mig
igen (foruden et par æbleskiver) for jeg tror det
er mange år siden, der har været så mange til julebanko i DHF Aalborg. På et tidspunkt talte jeg
61 medlemmer, plus hjælpere og ledsagere der
spillede, så de indkøbte varer fik ben at gå på.
Nå men det er nu bedre at brokke sig en gang
for meget, end en gang for lidt – eller er det?
Efter kaffen fortsatte spillet. Bodil havde styr
på spillet, og var god til at tilpasse tempoet, så

Fotograf: Trine Wittendorf

alle kunne være med. Da klokken nærmede
sig 22 begyndte de første NT chauffører at
indfinde sig, så det blev nødvendigt at droppe
et enkelt spil.

Oprydningen forløb rigtig fint, selvom det for
nogen enkelte blev lidt sent, inden de kom
hjem. Nogle af spillerne var flinke og hjalp
med oprydningen.

Der er en ting der undrer mig når man spiller
banko. Der er nogen spillere, der »vinder det
hele« og denne gang var ingen undtagelse.
Når man skal have hjælp til at bære sine gevinster ud i bilen, har man bare vundet rigtig meget. Mon der er en, der kan give mig et svar
på, hvorfor der er nogen, der er så heldige?

Tak til alle der hjalp til med arrangementet,
og tak til alle for det store fremmøde. Det er
en fornøjelse at lave noget, når der er så stor
opbakning. Vi ved endnu ikke, hvor stort et
overskud aftenen gav.
På Bankoudvalgets vegne
Peter Klitgaard

Juleafslutning i Tirsdagsklubben
I år havde vi valgt at holde vores juleafslutning
den 29. november. December er en travl tid,
hvor det erfaringsmæssigt er svært, at finde
tid i kalenderen.
I år havde vi inviteret Saltum kirkekor til at synge og sætte gang i julestemningen. Vi havde
bedt om, at undervisningen denne aften skulle slutte kl. 19.30, således alle havde mulighed for at deltage i hele julehyggen. Koret var
mødt op i god tid, for at få stemmerne varmet
op. Korlederen akkompagnerede på klaveret
godt hjulpet af en fløjte og guitarspiller.
Da alle var bænket, sang koret i ca. 1 time og
derefter blev æbleskiverne og gløggen serveret. Det var noget, vi alle kunne bruge og snart
kom der gang i hyggesnakken ved alle bordene. Da den sidste æbleskive var slugt, var
alle parate til mere sang og julemusik.
Koret havde medbragt sanghæfter, så alle kunne
få rørt sangstemmen til de mange smukke julesange/salmer. Der var mange medlemmer, der
kom med opfordringer på bestemte julesange.
Det er dejligt, at vi blev så mange denne aften,

ca. 60 havde valgt at bruge aftenen sammen
med os og synge julen ind. En stor tak til koret
og alle jer der deltog, en særlig tak til holdene,
som udsatte deres respektive holdafslutninger
til den næstkommende tirsdag, som bestyrelsen havde bedt dem om.
Den bebudede fremvisning af holdenes frembringelser blev desværre ikke til så meget. Det
er ikke nemt, at lave ændringer i DHF Aalborg,
men juleafslutningen er jo en tilbagevendende begivenhed, så vi kan heldigvis prøve igen
senere i år, om det ikke kan lykkes.
Annette Christensen

Fotograf: Vivi Agerbo Pedersen
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Glimt fra julebanko
Fotografer: Eva Grøn Pedersen og Trine Wittendorf
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Glimt fra juleafslutningen
Fotografer: Vivi Agerbo Pedersen
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M & M SERVICE
Åbent torsdag kl. 16-19
0g lørdag kl. 10-14

Plesnervej 13 · Arentsminde · 9460 Brovst
Tlf. 2099 5054
www.madamstrik.dk

Jernbanegade 3 · 9460 Brovst

Tlf. 98 23 21 15

Stationsvej 27 · 9400 Nørresundby

www.nic-tec.com
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Sigurdsholmsvej 16
Manstrup
9690 Fjerritslev
Tlf. 20 63 25 40

Nyt fra arrangementsudvalget
Vi har nu modtaget navnet på det dilettantstykke, som bliver opført i Øster Uttrup forsamlingshus den 11.4. 2012. Stykket hedder
»Krejler eller ej« og er skrevet af Rasmus Søndergaard, frit efter Torben Nielsens »Byttecentralen«. Byttecentralen blev opført af dilettanterne i 1997 med stor succes.
Handlingen er som sædvanlig hos Øster Uttrup-folkene lidt kringlet, men slutter lykkeligt,
også som det plejer. Krejleren Manfred Olsen
handler med alt hvad han komme i nærheden af, og opretter også et detektivbureau,
hvor indbrud, mord, svindel, voldtægt m.v.
samt ægteskabssager og vidnesager udredes.
Festsange skrives og kopieres, alt i alt en rigtig
rodet forretning.

Da vi har booket en hel forestilling, er der mulighed for at tage familie, venner eller andre
med denne aften. Men skynd jer, for der bliver
rift om billetterne.
Pris for mad, dilettant og kaffe kr. 125 for
medlemmer. For ikke medlemmer er prisen kr.
150. Tilmelding er først gældende når betaling
er overført til konto 7444-0001229635 (husk
navn og antal) Tilmelding senest den 6. april.
Som lovet er der igen i år en guidet tur i zoo
at glæde sig til. Det bliver onsdag den 12. september, vi igen skal besøge Aalborg Zoo. Som
sidste år har vi planer om fællesspisning inden
rundvisningen. Indbydelse og program kommer senere.
På vegne af arrangementsudvalget
Annette Christensen

Aktivitetskalender
Marts
Tirsdag d. 6. marts
kl.19.00-22.00
Mandag d.12. marts
		
kl. 17.30-17.55
		
kl. 18.00
		
kl. 18.45
Tirsdag d. 13. marts
kl.19.00-22.00
Tirsdag d. 20. marts
kl.19.00-22.00
Tirsdag d. 27. marts
kl.19.00-22.00
			

Tirsdagsklub med aktiviteter
Generalforsamling
Ankomst og registrering
Spisning
Selve generalforsamlingen starter
Tirsdagsklub med aktiviteter
Tirsdagsklub med aktiviteter
Tirsdagsklub med aktiviteter
Event: Vi spiller »Tegn og gæt«

April
Tirsdag
Tirsdag

Påskeferie
Tirsdagsklub med aktiviteter

d. 3. april		
d. 10. april
kl.19.00-22.00
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Aktivitetskalender fortsat
Onsdag d. 11. april
kl. 18.00
			
			
			
Tirsdag d. 17. april
kl. 19.00-22.00

Øster Uttrup Dilletanterne m. spisning og kaffe
Det afholdes i Øster Uttrup forsamlingshus
Pris kr. 125,- for medlemmer,
kr. 150 ,- for ikke medlemmer
Tirsdagsklub med aktiviteter

Maj							
Torsdag d. 24. maj
kl. 13.00
Bustur til Rhodedendronparken i Brønderslev
			
Vi drikker kaffe på Restaurant Hedelund
			
Pris kr. 50,September							
Fredag d. 7. september kl. 19.00
Ølsmagning på Lejbjergcentret
			Arrangementet bliver afholdt i samarbejde
med ungdomskredsen
			
Pris kr. 50,Onsdag d.12. september		
Rundvisning i Aalborg Zoo
Oktober							
Onsdag d. 3. oktober
kl. 18.00-19.30 	Foredrag ved journalist, studievært og forfatter Eva Jørgensen. Eva Jørgensen fortæller
om da ægtefællen Steffen fik ALS og deres
fælles hverdag blev invaderet af behandlere,
kommunale medarbejdere, hjælpemidler og
handicaphjælpere.
			
Afholdes på Haraldslund, Kastetvej.
			
Pris kr. 150,-.
November							
Tirsdag d. 27. november kl. 19.00-22.00
Juleafslutning med æbleskiver og gløgg.
			
Som sædvanlig med deltagelse af et kor.
December							
Tirsdag d. 4. december kl. 19.00-22.00
Julebanko på Lejbjergcentret
		

Hold øje med vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk
for aktuelle oplysninger om aktiviteter!
Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten på Lejbjergcentret.
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Foredraget om handicapidræt
Den 9. november 2011 havde vi inviteret
formanden for Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg, Gitta Sørensen og
idrætskonsulent Knud Erik Simonsen. Knud
Erik indledte aftenen med en orientering, om
hvad der definerer god Idræt /sport. Det skal
være sjovt, udfordrende og give socialt samvær på holdet eller i klubhuset/foreningen.
Sidst men ikke mindst skal det også gerne
resultere i nogle af de positive sidegevinster
såsom kondition, styrke, fokusering, og koncentration.
Derefter fik Gitta ordet. Hun har været formand for IH Aalborg i mere en 25 år. Dansk
Handicap Idrætsforbund er et specialforbund
under Dansk idræts Forbund (DIF) og har på
trods af navnet ikke noget direkte med Dansk
Handicap Forbund at gøre, udover mange
DHF-medlemmer også er aktive i DHIF. På
landsplan findes der 420 medlemsklubber (primært frivillige og lønnede ledere og
trænere). Idrætsudøverne har typisk fysiske
handicaps, udviklingsforstyrrelser eller synshandicaps.

med et handicap. Den største medlemsaktivitet er svømning både på amatør og eliteplan.
Derudover tilbydes der bowling, boccia, skydning, racerunning, fodbold osv. Listen er lang.
Hvert år arrangeres der skiferier i Norge eller
Sverige. Der er også Fredagscafeaftener for
alle medlemmer over 18 år i klublokalerne i
Nordkraft i Aalborg.
Det seneste tiltag er »frikvarteret« et bevægelsestilbud for »nyhandicappede« Har du lyst
til at vide mere om dette, eller vide noget andet om idrætsforeningen, så klik ind på www.
ihaalborg.dk eller ring til foreningen på tlf.
98 167282. Det er aldrig for sent at komme i
gang med et idrætstilbud.
Annette Christensen

Idrætsklubben i Aalborg tilbyder 20 forskellige tilpassede idrætsgrene for børn og voksne

Hobrovej 45 · 9000 Aalborg
Tlf. 6110 2831 · www.murermichael.dk

Klaverstemmeren

Finn Møller · Vesterbro 58 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 11 41 22
Åbent· mandag-torsdag 12-17.30, fredag 12-19, lørdag 10-12
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“Din lokale murer - i hele Nordjylland”

Salg af Handicap Jul
Vi er nu på den anden side af julen og ser frem
mod foråret. Som I vist alle ved, udgiver og
sælger Dansk Handicap Forbund julemagasinet
Handicap Jul. Forrige år besluttede bestyrelsen,
at en del af overskuddet fra bladet (7 kr. pr.
blad) skulle gå til lokale aktiviteter til afdelingens medlemmer og ikke som tidligere til sælgerne direkte. Den resterende del af salgsbeløbet dækker dels omkostninger ved trykning
og er dels overskud til DHFs hovedafdeling.
Beslutningen hang sammen med, at det er et
betydeligt arbejde for afdelingen at koordinere
salget, tilbagelevere usolgte blade, afregne
mv., ligesom det med finanskrisen er blevet
vanskeligere at opnå støtte til vores arbejde. Vi
må selv gøre noget aktivt. Der var sure miner
over beslutningen og det resulterede som I nok
ved i, at det kun var bestyrelsen, som solgte
bladene forrige år. Det var ikke rimeligt, bestyrelsen har rigeligt at se til i forvejen.
Sidste år var betingelserne for salg uændrede.
Bestyrelsen havde is i maven og bestilte 1500
Handicap Jul hos hovedforbundet. En håndfuld medlemmer ville gerne hjælpe os med
salget, så det var rigtig dejligt. Vi nåede næsten i mål med 1409 solgte blade. Det er godt
gået, så stor tak til alle jer, som hjalp til med
at sælge!
Det endelige overskud er pt. ikke udregnet,
men vi kan allerede nu konstatere, at afdelingen får en pæn slat til aktiviteter. I disse krisetider bliver der ikke ruttet med tilskud til foreninger, så overskuddet fra salget er en god
hjælp. Vi oplevede i øvrigt også, at mange gav
et beløb til os, uden at ville modtage deres eksemplar af Handicap Jul. Det var alt i alt en
meget positiv oplevelse at sælge Handicap Jul
og reklameværdien for afdelingens arbejde er
jo uvurderlig.

Bestyrelsen vil snarest evaluere, om det samlet
set er besværet værd for os, at sælge Handicap Jul (så vi skal gøre det igen i år). Eller vi
ikke skal finde midlerne til vores aktiviteter ad
anden vej og droppe salget af Handicap Jul.
Selv om vi havde villige sælgere udenfor bestyrelsen i 2011, var det fortsat bestyrelsesmedlemmer der måtte bruge ganske mange timer
på projektet.
Hvis du skulle have lyst til at hjælpe med salget i år, hører vi gerne fra dig allerede nu.
Annette Christensen
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Jammerbugt
Ventilation
v/ Ove Hansen
Martin A. Hansensvej 7
9460 Brovst
Tlf. 2045 2546

Icopal Entreprise a/s
Sagavej 5 · 9260 Gistrup

www.icopal.dk

Lars Bloch Briller
Hadsundvej 31 · 9000 Aalborg

98 12 19 88
www.larsblochbriller.dk

VELKOMMEN til JOBguiderne

LinguaPro
v/Jette Stig Strøm

Korrektur · Oversættelse · Tekstredigering · Terminologistyring
Engelsk-Dansk · Dansk-Engelsk

Porsevej 5 · 9440 Aabybro
Tlf.: 50 99 12 92 · E-mail:js@linguapro.dk
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JOBguiderne er en ambitiøs nordjysk virksomhed, der tilbyder sine kunder og kursister
en håndholdt differentieret løsning, hvor en
række stærke værktøjer, alsidige kompetencer
og et omfattende virksomhedsnetværk giver
helt nye muligheder.
Vi har hovedkontor i Pandrup, men samarbejder med flere nordjyske kommuner og virksomheder omkring: Rekruttering, Karriererådgivning og Outplacement.
JOBguiderne
Bransagervej 4 • 9490 Pandrup
Telefon: +45 24441122
info@jobguiderne.dk • www.jobguiderne.dk

Fotograf: Jan Pedersen

Lejbjergcentrets ejerskifte
Der er tradition for at et årsskifte markerer forandring, og dette nytår var ingen undtagelse,
selvom det skete i al ubemærkethed. Fra og
med nytår er Lejbjergcentret ikke længere en
selvejende institution, men er overgået til at
være ejet af Aalborg Kommune.
Lejbjergcentrets bestyrelse har arbejdet på
dette i et par år, og vi havde da også regnet
med, at den formelle overtagelse ville være
sket noget før. Det viste sig dog, at det ikke
var helt så enkelt at nedlægge en selvejende
institution som forventet, for afviklingen skulle omkring Selskabsstyrelsen, der ikke ligefrem
har en hurtig forretningsgang.
Lejbjergcentret har snart 40 år på bagen.
Det blev stiftet af Dansk Handicap Forbund,

Dansk Blindesamfund og Lungeforeningen
Boserup Minde i 1972, og 5 år senere kom
varmtvandsbassinet til. Centret har i al den
tid været drevet som en selvejende institution
med Aalborg Kommune som den absolut dominerende kunde. En anstrengt økonomi og
usikkerhed om fremtiden, gjorde med tiden
denne driftsform umulig. Derfor besluttede
bestyrelsen, at den eneste chance for at bevare stedet med dets nuværende formål, var
at få Aalborg Kommune til at overtage både
bygninger og drift.
Den fremtidige ledelsesstruktur og administration er stort set er på plads. På bestyrelsesmødet den 22. december orienterede Jens Martin
Hansen fra Fagcenter for erhvervet hjerneskade og fysisk handicap (der står for admi-
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nistrationen af Lejbjergcentret) om, hvordan
fremtiden ser ud. Meget af det han fortalte, er
allerede gennemført i praksis.
Rent administrativt er Lejbjergcentret slået
sammen med Syrenbakken, hvorfra den fælles
leder Jens Korsgaard også kommer. Personalemæssigt sker der ingen ændringer, bortset
fra at Bine skifter »pind« og nu arbejder med
administrationen på Fagcentret ved Mølleå
Arkaden (lige ved Restaurant Mortens Kro –
sikke en kantine). Bine vil komme på Lejbjergcentret ca. 1 gang om ugen. Det bliver svært,
at undvære Bine i det daglige. Det har jo altid
været hende, der tog telefonen når vi ringede,
og hvis hun ikke umiddelbart kunne svare på
et spørgsmål eller løse en udfordring, vendte
hun hurtigt tilbage med svar eller løsning.

De nuværende aktiviteter opretholdes og det
er herudover planen, at flytte kommunens
seksualvejledning ud på Lejbjergcentret. Der
er kommet nye brugere til varmtvandsbassinet, blandt andre hold med babysvømning,
og de sidste ledige tider forsøges solgt til fysioterapeuter mv..
Forandringerne vil ikke blive mærkbare for
»gamle« brugere af Lejbjergcentret, heller
ikke for os i DHF Aalborg, og en del af de
planlagte ændringer er som beskrevet allerede
gennemført i løbet af 2011.
Peter Klitgaard

Fotograf: Jan Pedersen
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Spring ud i livet og tag
på Limfjordsskolen
STU i døgndrift – skole og bodel i ét!
Et udviklende ungdomsmiljø
for udviklingshæmmede

www.limfjordsskolen.dk
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Forenings-el
Ved du, at du kan støtte DHF Aalborg, ved at bruge strøm?
Hvis du får strøm fra Energi Nord, kan du støtte os, hvis du tilmelder dig på:
www.foreningsel.dk
Ved tilmelding skal du oplyse, at du ønsker at støtte Dansk Handicap Forbund Aalborg afd.
Det koster ikke ekstra, når du støtter os via strømforbruget! Energi Nord giver os 2 øre pr.
kWh du bruger. Det er ikke meget (ca. 80 kr. årligt pr. husstand) men mange bække små...
Ann de Place, kasserer

Modtag post fra DHF Aalborg i e-mail
Vi vil gerne spare penge til print af indbydelser og udsendelse af breve med Post Danmark
og i stedet for sende visse ting til dig som e-mail.
Hvis du vil hjælpe os og modtage e-mail, skal du sende en e-mail til adressen:
emails-jatak@dhf-aalborg.dk
		
Du skal sende den fra den e-mail, som du ønsker vi skal skrive til dig på.
Du skal skrive dit navn og adresse i mailen, også gerne dit telefonnr. og medlemsnr.
Bladet vil naturligvis komme i papirudgaven som det plejer!
Bestyrelsen
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Noter
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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!
Har du spørgsmål om undervisning, kontakt
Peter Klitgaard. E-mail: tirsdagsklub@dhf-aalborg.dk, tlf. 29 93 12 62
Tirsdagsklubbens kørselsordning
Du kan blive tilmeldt kørselsordningen ved
henvendelse til:
Peter Klitgaard
2993 1262 eller
Thomas Pedersen . 9633 0666 / 2077 0666.
Husk, at bestille din kørsel hos NT, mellem
kl. 07.00 og 20.00 på tlf. 9934 1134.
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
Sendes til bladets redaktør Lotte Mørkhøj,
e-mail: blad@dhf-aalborg.dk
Deadlines 2012
Nr. 2: 12/3
Nr. 3: 28/5
Nr. 4: 24/9

Udkommer ca.
uge 17
uge 34
uge 45

www.dhf-aalborg.dk
Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan
sendes til e-mail: webmaster@dhf-aalborg.dk.
Hovedforbundet - Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1 A1, 2100 København
Tlf. 3929 3555
E-mail: dhf@dhf-net.dk· www.dhf-net.dk
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Modtag e-mail fra DHF Aalborg
Vi vil gerne spare penge til print og udsendelse af breve med Post Danmark og i stedet
for sende visse ting til dig i e-mail. Hvis du vil
modtage e-mail fra os, skal du sende en email til adressen: emails-jatak@dhf-aalborg.dk
Du skal sende den, fra den e-mail adresse, som
du ønsker at modtage e-mail fra os på. Skriv
også dit navn og adresse i mailen, og gerne
dit telefonnr. og medlemsnr. Bemærk, bladet
kommer i papirudgaven som det plejer!
Støt os via dit strømforbrug
Får du strøm fra Energi Nord, kan du støtte
DHF Aalborg via dit strømforbrug - du betaler
ikke mere for strømmen, men Energi Nord giver os 2 øre pr. kWh du bruger.
Tilmelding på: www.foreningsel.dk, anfør du
vil støtte Dansk Handicap Forbund Aalborg afd.
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.
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
Lotte Mørkhøj
Løvenborgparken 151
9400 Nørresundby
98 17 17 15
formand@dhf-aalborg.dk

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

Næstformand
Peter Klitgaard
Ørnevej 19, Tranum,
9460 Brovst

Bestyrelsesmedlem
Jette Abildgaard
Sjællandsvej 8A
9230 Svenstrup
98 38 05 82
60 73 05 82
abildgaard@gvdnet.dk

29 93 12 62
p1r@nordfiber.dk
Kasserer
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2.
9000 Aalborg
98 38 08 64
22 40 18 64
anndp@stofanet.dk

Suppleant
Anette Jensen
Vilsundvej 86
9220 Aalborg Ø
98 15 73 37
31 55 73 37
anettejensen@hotmail.dk

Sekretær
Maria Lærke Kraft
Herningvej 7, lejl. 78
9220 Aalborg Ø
25 33 33 83
sekretaer@dhf-aalborg.dk

Suppleant
Eva Grøn Pedersen
Vendelparken 36
9381 Sulsted
98 27 22 17
23 25 06 77
evacop53@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Annette Christensen
Nervøsvej 72
9430 Vadum
98 27 22 98
22 29 04 05
agurk@pc.dk

E-mail til hele bestyrelsen
bestyrelsen@dhf-aalborg.dk
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Returneres ved varig adresseændring

Returadresse: Ann de Place · Kayerødsgade 6, 2. · 9000 Aalborg

