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

Forsiden:
Vores direktør Thomas Dahlberg fremlægger debatoplæg om Dansk Handicap Forbunds værdier
på regionsmødet.
Fotograf Chanette Holst
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Udﬂugt til Rhododendronparken
i Brønderslev
Onsdag den 24. maj går turen til Rhododendronparken i Brønderslev
med liftbus fra Olesens Busser
Pris: 50 kr. alt inkl.
Dagens program:
kl. 12.30 Afgang fra Lejbjergcentret. Vi kører via Vildmosen til Brønderslev.
Efter ankomst ser vi os omkring i den smukke park.
Kl. 15.30 får vi kaffe med lagkage på Restaurant Hedelund, der ligger op til
parken. Efter kaffe og hygge på Hedelund kører vi mod Aalborg

Kl. 18.00
(ca.)til
Ankomst
til Lejbjergcentret
miliebil med
plads
legebørn,
skolebørn, papbørn,
ædbørn, Tilmelding
feriebørn,senest
pigebørn
og pattebørn ...
den 17. maj, på e-mail: aktivitetsudvalget@dhf-aalborg.dk
Annette Christensen, tlf.: 22 29 04 05
Ann de Place
tlf.: 22 40 18 64

Familiebil med plads til legebørn, skolebørn, papbørn,
spædbørn, feriebørn, pigebørn og pattebørn ...

a kr. 159.989,-

y. Plads til alt og alle.

ngerne og svigermor, gudmor, plejemor, oldemor, bedstemor, far, svigerfar,
udfar, bedstefar, stedfar og oldefar med på en prøvetur i din nye Caddy.

tjener en Volkswagen.

Caddy. Plads til alt og alle.
Tag alle ungerne og svigermor, gudmor, plejemor, oldemor, bedstemor, far, svigerfar,

onbil fås Caddy fra kr. 159.989,ekskl.
levering
kr.og3.680,-.Brændstofforbrug
blandet kørsel 14,5 – 19,6 km/l.
papfar, gudfar,
bedstefar,
stedfar
oldefar med på en prøvetur i din nyeved
Caddy.
–
p 134 – 174 g/km (direktiv 80/1268/EØF).
Bilen er vist med ekstraudstyr.

Bilen er vist med ekstraudstyr.

Das Auto.

Forhandlerfelt
Forhandlerfelt

Ny Kærvej 47, 9000 Aalborg, Tlf: 9649 4949
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Kære medlem
Vejrguderne kan ikke helt beslutte sig, om vi
skal mærke foråret eller ej, i DHF er vi lidt mere
stabile. Som altid ved denne tid er klubsæsonen afsluttet, vi har haft generalforsamling,
og efter maj måneds udflugt til Rhododendronparken, holder vi sommerpause. Det er
ufatteligt, som tiden flyver afsted!
Med generalforsamlingen måtte vi sige farvel
til et par bestyrelsesmedlemmer og goddag til
nye. Vi har haft de første møder, har etableret
vores udvalg og er kommet godt i gang med
at løse alle arbejdsopgaverne. Det er dejligt at
mærke, at der både er gejst og mange gode
ideer i bestyrelsen. Jeg håber, at du vil støtte
op om efterårets aktiviteter, for din interesse
er det brændstof, som bestyrelsen ’kører’ på.
Der sker mange ting i Dansk Handicap Forbund, udover vores aktivitetstilbud til dig. Vi
skal have to bestyrelsesmedlemmer på tillidsmandskursus inden sommerferien og jeg skal
på tilgængelighedskursus. Desuden deltager
vi i arbejdet om DHFs strategi for fremtiden,
der skal vedtages på vores kongres i efteråret.
For nylig har du modtaget et brev med en
medlemskampagne. Jeg håber, at du vil lege
med, for det er vigtigere end nogensinde før,
at vi står sammen, hvis vi skal opnå: »Et liv
med lige muligheder«.
Den nye regering har varslet reformer og vi
venter med spænding, og en vis gru, hvad
det konkret betyder for os med et bevægelseshandicap. Jeg ved, at mange af jer medlemmer er bekymrede. Vores centrale udvalg
i hovedforbundet knokler, for at fodre folketingspolitikerne med informationer, om hvad
de påtænkte ændringer vil betyde for os. Hvis
du deltog i generalforsamlingen fik du en førstehåndsberetning fra Inger Steen Møller, der

er formand for vores arbejdsmarkedspolitiske
udvalg, om arbejdet vedrørende førtidspensioner og fleksjobordningen.
Hvis og når der vedtages nye regler, står vi klar
lokalt, til at påvirke implementeringen af reglerne.
Desværre er der ingen garanti, hverken på
Borgen eller i kommunen, at der lyttes til vores
synspunkter. I Aalborg kommune har vi senest
set BPA-ordningen evalueret, uden politikerne
har ladet sig påvirke af kritiske høringssvar fra
handicaprådet og bruger-hjælper klubben.
Det er frustrerende når vi ikke bliver hørt, men
det betyder ikke, at vi giver op.
På seneste handicaprådsmøde i Aalborg blev
der spurgt til bevillinger af hjemmehjælp der
beskæres, med henvisning til et politisk ændret serviceniveau, på trods af serviceniveauet
er uændret. Problemstillingen vedr. batterier
til el-kørestole og merudgiften til den anden
årlige udskiftning af kørestolsdæk blev også
berørt. Her angiver kommunen, med henvisning til et »politisk vedtaget serviceniveau« at
udgiften ikke længere kan indregnes i vores
merudgifter (som det typisk er løst hidtil), men
at vi skal søge om hver enkelt udskiftning og
acceptere bevilling i form af udlevering af naturalier fra hjælpemiddeldepotet. Indtil videre
har vi ikke kunnet opklare, hvornår denne
praksis er vedtaget af politikerne.
I Jammerbugt Kommune blev der fremsat
forslag om at opstramme praksis vedrørende
hjælp til tøjvask. Dette medførte at administrationen udsendte breve til de borgere, der
havde modtaget ydelsen, hvori man reelt gav
afslag på fremtidig hjælp. Det på trods af at der
i forslaget var taget højde for at hjælpe borgerne ved at de kunne anvende deres »byttetid«.
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Først da borgmester Mogens Gade blev afkrævet en forklaring i et interview på TV2
Nord blev der rettet op på fejlen.
Det er svært at forstå, hvordan praksisændringer kan opstå af sig selv, endda før den endelige politiske beslutning er truffet. Vores gæt er,
at kommunale medarbejdere er så hårdt presset af stramme budgetter, at de kommer til at
praktisere ekstra stramt, så deres chefer forbliver glade. Uanset årsagen er det naturligvis
ikke i orden og vi er meget opmærksomme på
ændringer.

Det kan ikke siges ofte nok, at du altid bør
søge vejledning i rådgivningen, hvis du får afslag på en ansøgning om hjælp og i øvrigt,
hvis du er i tvivl, om du får tilbudt den rette
kompensation. Det er en god ide, at du altid
reagerer hurtigt, så klagefrist kan overholdes.
Med den anbefaling vil jeg ønske dig en rigtig
god sommer – jeg håber, at vi ses til de kommende arrangementer.
Lotte Mørkhøj
Formand

Generalforsamling den 12. marts 2012
Årets generalforsamling blev afholdt på Lejbjergcentret. Som sædvanlig startede vi aftenen med spisning.
I år havde vi besøg af Dansk Handicap Forbunds næstformand John Sørensen og regionsrepræsentant Chanette Holst, samt
formand for DHFs Arbejdsmarkedspolitiske
Udvalg Inger Steen Møller.
Inger Steen Møller blev valgt til ordstyrer.
Formand Lotte Mørkhøj læste beretningen,
som blev godkendt. Derefter blev regnskabet fremlagt af Ann De Place, efter nogle få
spørgsmål og uddybende forklaringer blev det
godkendt.
Der var ingen indkomne forslag. Lotte orienterede herefter om bestyrelsens overvejelser
ang. fremtidigt arbejde. Herefter var det tid til
valg af ny bestyrelse. Efter et kampvalg havde
de 31 stemmeberettigede valgt, hvordan den
nye bestyrelse skulle se ud.
Lotte Mørkhøj blev genvalgt som formand.

Til bestyrelsen blev Peter Klitgaard, Eva Grøn
Pedersen og Trine Wittendorff valgt. Ole Sørensen blev valgt som 1. suppleant og Anette
Jensen som 2. suppleant.
Under Eventuelt var der bl.a. et par spørgsmål
til kommende arrangementer.
Herefter orienterede formand for DHFs Arbejdsmarkedspolitiske Udvalg Inger Steen
Møller om planerne for forslag om nye regler
vedr. kommende førtidspensioner og flexjob.
Dansk Handicap Forbunds næstformand John
Sørensen orienterede kort om nye tiltag ifb.
med ny direktør og kommende flytning af
DHF til større og bedre lokaliteter. Afslutningsvis orienterede regionsrepræsentant Chanette
Holst om regionens arbejde fremtidige planer.
Herefter var der kaffe og chokoladekage. Maria havde igen fremtryllet lækre Daimsmåkager, tak for det.
Tak til de 51 fremmødte.
Annette
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Lidt mere generalforsamling
højere kassebil. Mærkeligt at man ikke tænker på det, når man bygger fint nyt. Heldigvis
havde jeg Maria med, så det lykkedes, med
lidt forsinkelse, at få hentet maden.

Fotograf: Jan Pedersen
I forbindelse med den nylig afholdte generalforsamling, havde jeg fået til opgave at hente
maden.
I år var menuen Kylling i karry med ris og salat. Maden var bestilt i det ny Føtex på eternitgrunden, og alt var aftalt på forhånd, så
den skulle være lige til at hente på det aftalte
tidspunkt.
Det viste sig dog, at der var et »lille« problem.
Handicapparkeringen var kun beregnet til biler under 201 cm og altså ikke til min noget

Fotograf: Jan Pedersen

Lidt forsinkede ankom vi til Lejbjergcentret,
hvor folk allerede var bænket ved bordene,
og med vores frivilliges hjælp fik alle hurtigt
noget på tallerknerne. Maden var både god
og rigelig så da selve generalforsamlingen
blev indledt skete det i en god og afslappet
stemning.
Generalforsamlingen forløb uden store sværdslag og efter at dirigenten havde erklæret den
for afsluttet, kom hver af vores 3 gæster med
et relevant indlæg.
Aftenen blev afsluttet med kaffe og kage og
masser af snak ved bordene.
Tusind tak for det fine fremmøde. Det er altid
dejligt når medlemmerne støtter op om vores
aktiviteter.
Eva

Fotograf: Jan Pedersen
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Glimt fra generalforsamlingen
Fotograf: Jan Pedersen
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Ølsmagning
Fredag den 7. september
har vi entreret med Thorsten, der kommer og giver et foredrag
om 8 forskellige øl som vi samtidig vil få mulighed for at smage.
Øllene er primært udenlandske og der vil være noget for enhver smag.
Arrangementet afholdes i samarbejde med Ungdomskredsen på Lejbjergcentret
kl. 19.00 – 22.00
Husk at medbringe kontanter, da det er muligt at købet øl med hjem
efter arrangementet.
Pris: Kr. 50.
Tilmelding senest den 1. september
på e–mail: aktivitetsudvalget@dhf-aalborg.dk
Maria Kraft, tlf.: 25 33 33 83
Ann de Place, tlf.: 22 40 18 64

Foto: Colorbox
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Aftentur i Zoo
Onsdag den 12. september
gentager vi succesen med en guidet rundvisning i Aalborg Zoo.
Vi mødes i Restaurant Skovbakken kl. 16.00 til spisning.
Rundvisningen starter kl. ca. 17.30 og slutter ca.kl.19.30
Pris inkl. mad kr. 125.
Tilmelding senest den 29. august
på e–mail:
aktivitetsudvalget@dhf-aalborg.dk
Maria Kraft, tlf.: 25 33 33 83
Ann de Place, tlf.: 22 40 18 64
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Svigtende nødkald
Mange ældre og svage medborgere har et
nødkald installeret. Dette giver tryghed, hvis
der opstår behov for akuthjælp fra kommunen.
I den sidste tid har man i fjernsynet og landsdækkende aviser gjort opmærksom på mangler og fejl ved kaldene. Dette bevirker at kaldene ikke bliver hørt eller registreret. Det er
meget problematisk, dels fordi den akutte
hjælp ikke når frem i tide, men også fordi de
svigtende kald giver utryghed ved brugerne.
På baggrund af dette har Patientombudet for
første gang nogensinde sendt en OBS-meddelelse ud til samtlige af landets kommuner for
at orientere om de alvorlige problemer med
nødkaldene.
I Dansk Patientsikkerhedsdatabase kan sundhedspersoner, patienter og pårørende indberette om utilsigtede hændelser med kaldene.
På et halvt år er der 45 ens hændelser fra forskellige kommuner.

De omhandler alle borgere som har trykket
efter hjælp, uden der skete noget. Patientombudet vurderer, at det kun er en brøkdel af
svigtende opkald.
Det vurderes at det reelle antal sager kan være
10 til 20 gange større. I over halvdelen af
de 45 indberetninger var borgeren faldet og
hjælpen nåede aldrig frem. Andre sager igen
handlede om at vagtcentralen ikke kunne
finde ud af hvem borgeren var, hjemmeplejen
ikke kunne finde nøglerne til borgerens dør eller batteriet i nødkaldet var fladt og ikke efterset. I de fleste sager ventede borgeren mellem
fire og ni timer på den nødvendige hjælp. I et
enkelt tilfælde lå borgeren på gulvet halvanden dag inden hjælpen nåede frem.
Vi vil gerne opfordre medlemmer, som har
et nødkald, til at få det efterset og tjekket af
kommunen, så nødkaldet giver tryghed og
ikke det modsatte.
Annette

Apropos nødkald
Jeg har i flere år været bevilget et kaldeapperat, hvis der indtraf akut sygdom, fald, eller noget som hjemmeplejen skulle involveres i.

Jeg bliver forarget når man ikke får afhentet
mit kald. Svært handicappede og en del ældre
står på venteliste for at få bevilget et kald!!!

Jeg har også en BPA-hjælpeordning, som gradvis er blevet reguleret i timeantal efter behov.

Jeg har nu selv kontaktet hjemmeplejen og gjort
opmærksom på problemstillingen, kaldet blev
hentet i sidste uge af hjælpemiddeldepotet.

Sidste år (2011) ved denne tid blev jeg bevilget
døgnhjælp fordi jeg havde brug for hjælp hele
døgnet. Hvad man åbenbart havde glemt var
det famøse kaldeapperat. Jeg havde selvsagt
ikke brug for dette mere, da hjælpen altid er
inden for rækkevidde i mit eget hjem.

Gad vide hvor mange der har unødvendige
kald stående? Jeg håber min oplevelse er undtagelsen frem for reglen.
Anonym (navnet er redaktionen bekendt)

15

Glimt fra regionsmøde
Fotografer: Chanette Holst og Lotte Mørkhøj
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Aktivitetskalender
Maj
Torsdag

d. 24. maj

kl. 12.30-18.30

Bustur til Rhodedendronparken i Brønderslev
med eftermiddagskaffe og kage.

September
Tirsdag

d. 4. september

kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Fredag

d. 7. september

kl. 19.00-22.00

Ølsmagning

Tirsdag

d. 11. september kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Onsdag

d. 12. september kl. 16.00-19.30

Rundvisning i Aalborg Zoo

Tirsdag

d. 18. september kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 2. oktober

kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Onsdag

d. 3. oktober

kl. 18.00-19.30

Foredrag med Eva Jørgensen i Haraldslund

Tirsdag

d. 9. oktober

kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 16. oktober

Tirsdag

d. 23. oktober

kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 30. oktober

kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Oktober

Efterårsferie

November
Tirsdag

d. 6. november

kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 13. november kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 20. november kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 27. november kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub og Juleafslutning

December
Tirsdag

d. 4. december

kl. 19.00-22.00

Julebanko

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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Regionsmøde om DHFs strategiplan
»Ind til kernen«
Den 4. april var hele den nye bestyrelse inviteret til møde med de andre DHF afdelinger
i regionen. Desværre måtte vi undvære Trine,
der havde fået fri, fordi hun er eksamensramt,
desuden savnede vi bestyrelserne fra Hals og
Frederikshavn.
Vi mødtes om eftermiddagen, hvor landsformand Susanne Olsen og vores direktør Thomas
Dahlberg også deltog. Her diskuterede vi oplægget til DHFs strategiplan »Ind til kernen«, der
skal vedtages på kongressen til efteråret. Hovedbestyrelsen og FU har formuleret en ramme
– vores værdier, vores vision og vores mission og
vi diskuterede, hvad der er vigtigt for os som lokalafdelinger. DHF ’er’ jo ikke hovedafdelingen
i København, men summen af alle os – meget
forskellige – 51 lokalafdelinger og de 4 specialkredse (RYK – rygmarvsskadede, Ungdomskredsen, Forældrekredsen og Amputationskredsen).

På trods af alle forskellighederne, er der bred
enighed om, at følgende værdier er fælles for os:
DHF er den rummelige ’fagforening’ og ’familie’
for alle mennesker med bevægelseshandicap.
DHF er medlemmernes kompetente rådgiver
og talerør.
DHF er den nødvendige og vedholdende vagthund.
DHF er myndighedernes respekterede modpart og sparringspartner.
DHF er en del af handicapbevægelsen og samarbejder både nationalt og internationalt.
DHF er et medlemsstyret forbund med tro på
fællesskabets styrke og muligheder.
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DHF har stolte traditioner, men vil konstant
forny os i takt med medlemmernes behov og
samfundets udvikling.
Som lokalafdeling kan vi være stolte i Aalborg, at vi når hele vejen rundt. Med det
mener jeg, at vi både kan tilbyde det nære
– medlemsarrangementerne, klub og undervisning, og det politiske arbejde. Via vores
engagement i DH og vores hverv i handicap
råd mv., bidrager vi med viden og vi er med
til at påvirke de kommunale politiske beslutninger der berører borgere med et handicap.
Det er langtfra alle afdelinger, der kan finde
kræfter til det hele.
Visionen er, at DHF skal være kendt af alle
med et bevægelseshandicap. Vi vil være den
ledende organisation indenfor tilgængelighed, og toneangivende hvad angår kompensation og rettigheder for mennesker med bevægelseshandicap.
Når jeg tænker på den engagerede debat, vi
havde på mødet, og alle de dygtige og engagerede DHFere der er i regionen, er der gode
forudsætninger for, at vi når målet. Der er
både gejst og iderigdom i vores region, og
det er altid en »saltvandsindsprøjtning« at
være sammen med aktive DHFer fra de andre afdelinger.
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Efter mødet om strategiplanen fik vi lækker
mad. Vi sendte Susanne og Thomas hjem til
Sjælland og derpå holdt vi et normalt regionsmøde. Som altid fortalte hver afdeling om
deres aktuelle aktiviteter og gøremål. For at
udbrede kendskabet til alle DHFs tilbud i regionen, er der links til afdelingernes aktiviteter
på www.danskhandicapforbund.dk/afdelinger/regioner/region-nordjylland/ – måske har
du lyst til en danseaften i Skagen, til modeopvisning eller til bøf og bowl i Farsø? Eller
en rejse sydpå med himmerlændingerne til
efteråret? Husk, at som medlem i DHF kan du
deltage i alle afdelingers arrangementer.
Vi diskuterede også regionsarbejdet. Hvert år
har vi mulighed for, at lave et kursus eller lignende for bestyrelserne i regionen. Tidligere
har vi haft hjemmesidekursus og pressekursus,
og vi har været på bestyrelsestur til København. Vi vendte forskellige ideer for det kommende år, men endnu er intet besluttet.
Efter mødet drak vi kaffe og mange blev hængende lidt, for at nyde det hyggelige samvær.
Lotte

Kassebiler - en udfordring
Når vi som kørestolsbrugere bevilges særlig
indretning og lån til en handicapbil, bliver det
ofte til en kassebil. Udover kassebilerne både
kan være dyrere at køre i, vedligeholde og forsikre, end en almindelig lille familiebil, giver de
os nogle praktiske udfordringer i brug, fordi
de ofte er meget høje.
Det er generelt ikke nemt at finde parkeringspladser i Aalborg midtby og den nye trend med
parkeringshuse er ikke til megen hjælp for os
med de høje handicapbiler. Som hovedregel er
parkeringshusene utilgængelige for os.
Både de gamle parkeringshuse, som dem Ved
Stranden og Salling, og de nye parkeringshuse,
som det i Friis og det ved Føtex i Nørresundby,
er utilgængelige for de høje biler. I det nye Friis
parkeringshus er max. højde 180 cm og det
er alt for lidt til en typisk bevilget Transit, eller
en Sprinter som min egen. Noget tyder på, at
man ikke tænker på handicaptilgængelighed i
p-husene, i hvert fald ikke i højden.
For nylig var jeg til et arrangement hos Langhøj Auto og her blev vi fortalt, at der nu ofte
bevilges kassebil til selvkørende kørestolsbrugere, fordi det er den billigste løsning. Herud-

over er kassebilen også den typiske løsning,
når en hjælper skal køre bilen. Det er et paradoks, at samtidig med parkeringshuse bliver
mere og mere almindelige i byerne, bevilges vi
støtte til biler, der ikke kan komme ind i parkeringshusene.
Bilerne er også en udfordring når de skal vaskes. Mange vaskehaller er ikke høje nok til
kassebilerne og det kan være svært at finde
information om vaskehallerne. Kun F24 oplyser vaskehøjderne på deres hjemmeside.
På vores hjemmeside har vi lagt en liste over
parkeringshusene og de lokale vaskehaller der
kan tage vores høje handicapbiler - www.dhfaalborg.dk/Tips.php – hvis du har kendskab til
andre / flere, så send en mail til os.
I øvrigt vedr. merudgifterne til bil og kørsel, når
din handicapbil er dyrere at have end en almindelig bil. Er du omfattet af § 100 skal dine eventuelle merudgifter til bil og kørsel medtages i
beregningen. Det drejer sig typisk om merudgiften ved forsikring, merudgifter ved vedligeholdelse og merudgiften ved de kørte km.
Lotte
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I byen med handicaphjælper
eller ledsager
Ved du, at du i nogle tilfælde kan tage din
handicaphjælper / ledsager med i teater, til
koncert eller på udstilling, uden at skulle betale den ekstra entre til hjælperen? Som udgangspunkt omfatter ordningen kun institutioner der støttes af Kulturministeriet. For at
være omfattet skal du have et Ledsagerkort
og det kan du få via DHs brugerservice www.
handicap.dk/brugerservice.
En række private aktiviteter tilbyder efterhånden også, at en nødvendige handicaphjælper
/ ledsager kan medtages uden ekstra entre.
Retningslinjerne er lidt forskellige, men under alle omstændigheder er det godt at have
Ledsagerkortet.
På www.dhf-aalborg.dk/Tips.php har vi lavet
en liste over de lokale tilbud, der har en ordning med gratis hjælper / ledsager:
Aalborg Kongres og Kulturcenter

Aalborg Symfoniorkester
Aalborg Teater
Aalborg Zoo
Kunsten
Grøn Koncert
Fårup Sommerland
Nordsøen Oceanarium i Hirtshals
Mariager Saltcenter
Hvis du har kendskab til flere steder, må du
meget gerne sende en e-mail til os.
Hvad angår merudgiften til entre til handicaphjælper / ledsager, når der ikke er en ordning med gratis adgang, har du mulighed for
at få udgiften dækket via din hjælperordning
/ BPA (§§ 95 eller 96), via Ledsagerordningen
(§97), eller via dine handicapbetingede merudgifter (§100).
Lotte

Dilletant
Onsdag den 11. april var der inviteret til dilletant i Øster Uttrup Forsamlingshus.
Der var rigtig stor tilslutning til arrangementet,
og de 53 fremmødte fyldte godt i lokalet. Aftenen startede med at Lotte bød velkommen,
hvorefter vi gik over til den mere alvorlige del:
Flæskesteg med tilbehør og citronfromage til
dessert.
Efter spisningen bød instruktøren, Søren Randa, velkommen og forklarede lidt om forestillingen »Krejler eller ej«.
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Stykket var en komedie med masser af forvekslinger og forviklinger undervejs, men det
endte som det skulle: Alle fik hinanden til slut,
og der blev grinet godt igennem undervejs.
Aftenen sluttede med kaffe og lagkage inden
vi godt mætte af god mad og en sjov oplevelse tog hjem.
Eva / Peter

Glimt fra dilletant
Fotografer: Jan Pedersen og Lotte Mørkhøj
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Den nye bestyrelse
Lotte Mørkhøj, formand
Lotte har været afdelingens formand siden 2010 og blev genvalgt på generalforsamlingen i år. Lotte har været i bestyrelsen siden 2008. Lotte er
47 år, bor i Nørresundby, er mor til Bibi på 22 år og kæreste med Jan.
Lotte er født med en rygdeformitet og blev lammet efter en rygoperation
i 1992.
Lotte er også kongresvalgt til DHFs hovedbestyrelse og er en af de frivillige
i hovedforbundets rådgivningsteam. Herudover er Lotte vores repræsentant i DH, hun er udpeget til Handicaprådet i Aalborg Kommune, næstformand i Landsorganisationen Borgerstyret
Personlig Assistance »LOBPA« og formand i Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland.
Helt privat er Lotte kattetosse, glad for rockmusik, elsker et godt gys, er computernørd og interesseret i foto og billedbehandling. Lotte er uddannet fotograf og socialrådgiver.
Tlf. 42 40 17 15 · E-mail: formand@dhf-aalborg.dk

Peter Klitgaard, næstformand
Peter er 57 år og blev valgt til bestyrelsen forrige år, efter et år som suppleant. Det er Peters tredje år som næstformand. Peter bor i Tranum, og er
rygmarvsskadet efter et trafikuheld i 1997. Peter er far til to og oprindelig
trælastuddannet, men arbejdede indtil 1997 på Gasa i Aalborg. Peter har
desuden en fortid som skydeinstruktør og ivrig sejlsportsmand.
Ud over at være næstformand og aktiv i flere udvalg, står Peter for meget af
det praktiske omkring Tirsdagsklubben. Peter er medlem af Handicaprådet i Jammerbugt Kommune
og underviser på kurset »Lær at leve med kronisk sygdom«. Peter elsker havearbejde, madlavning
og katte.
Tlf. 29 93 12 62 · E-mail: pk.tranum@gmail.com

Ann de Place, kasserer
Ann er 51 år og valgt til kasserer sidste år. Ann bor i Aalborg midtby og har
2 børn, på henholdsvis 23 og 25 år, der begge er studerende.
Ann fik konstateret sclerose i 1989 og har stort set siden da siddet i kørestol. Ann er oprindeligt uddannet revisor i København, men flyttede til
Svenstrup i 1988, hvor hun boede indtil for 2 år siden.
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Efter at være flyttet til Nordjylland, startede Ann i KMD som intern controller. Ann var ansat der
frem til 2008, hvor sygdommen gjorde det for svært for hende, at passe jobbet. I stedet for har Ann
valgt, at bruge sin viden og erfaring, til at varetage kassererfunktionen her hos os i DHF Aalborg.
Tlf. 98 38 08 64 / 22 40 18 64 · E-mail: anndp@stofanet.dk

Maria Kraft, sekretær
Maria er 29 år og valgt til bestyrelsen sidste år. Maria bor i Aalborg, er
uddannet ergoterapeut og har lige færdiggjort en kandidatuddannelse i
socialt arbejde på Aalborg Universitet. Maria er meget interesseret i spændingsfeltet mellem politik og praksis, hvad der sker, når lovgivning og politiske hensigter møder virkeligheden.
Til hverdag er Maria vikar på en boenhed for børn og unge mennesker
med multihandicap. I fritiden dyrker Maria meget sport, især gymnastik
og Maria er også aktiv i en lokal forening i Nørresundby.
Tlf. 25 33 33 83 · E-mail: sekretaer@dhf-aalborg.dk

Thomas Pedersen, bestyrelsesmedlem
Thomas er 55 år og forlovet med Mette Albertsen.
Thomas har været aktiv i DHF Aalborgs bestyrelse siden 2007, og har i hele
perioden været en af de aktive i vores team omkring Tirsdagsklubben.
Herudover er Thomas lokal kasserer i Handicappede bilister i Danmark på
3 år og han er formand i beboerforeningen »Gøl’s Minde«, hvor han bor.
Tlf. 96 33 06 66 / 20 77 06 66 · E-mail: goelsminde@privat.dk

Eva Grøn Pedersen, bestyrelsesmedlem
Eva er gift og har tre børn, samt 4 børnebørn. Eva har leddegigt og knogleskørhed, og en meget dårlig ryg. Eva bor i Sulsted, men i fritiden er Eva
og familien campister og Eva har også en stor hund, som hun kører med.
Eva er bruger af Lejbjergcentret og håber at kunne være med til at gøre
en forskel og være talerør for andre med et handicap, via arbejdet i DHF
Aalborg. Eva er også aktiv i DUH.
Tlf. 98 27 22 17 / 23 25 77 06 · E-mail: evacop53@gmail.com
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Trine Wittendorff, bestyrelsesmedlem
Trine er 26 år og nyvalgt til bestyrelsen. Trine har i et par år været vores
gode hjælp om tirsdagen, og er en ørn til at fremskaffe hjælpere til vores
arrangementer. Hun har arbejdet som ledsager og er for tiden i gang med
at uddanne sig som Social- og sundhedshjælper.
Trine er mor til Latifa på 3, og bor sammen med Abdi (Latifas far) i Aalborg
SØ.
Tlf. 42 55 18 35 · E-mail: trine9000@gmail.com

Ole Sørensen, suppleant
Ole er 39 års og kommer fra Midtjylland og har boet i Aalborg i 10 år.
Nyvalgt i DHF Aalborg. Har en kæreste og bor i Vejgaard.
Arbejder på Revalideringscenter Aalborg.
Er meget aktiv i Handicapklubben IH Aalborg, som træner i Kørestolsfodbold og spiller selv bordtennis om vinteren og sejler meget om sommeren.
Bestyrelsesmedlem i sin egen boligforening.
Ole er en meget glad og positiv person. I fritiden kan Ole godt lide at være sammen med venner
og familie, ser en masse sport og er glad for at køre en tur i sin bil.
Tlf. 25 32 09 69 · E-mail: ole-batman@hotmail.com

Anette Jensen, suppleant
Anette er 55 år og kæreste med Dennis, der bor på et bosted i Nørresundby. Dennis er næsten blind, så Anette fungerer tit som hjælper for Dennis.
Tidligere har Anette været med i aktivitetsudvalget på Næssundvej og i
Aktiv Sommerferie for børn i Aalborg Øst, hvor hun bor.
Tlf. 98 15 73 37 / 31 55 73 37 · E-mail: anettejensen@hotmail.dk

E-mail til hele bestyrelsen

bestyrelsen@dhf-aalborg.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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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. 3: 28/5
Nr. 4: 24/9

Udkommer ca.
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

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.
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