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Kære medlem
En veninde fortalte forleden, at hun er be
gyndt at dukke hovedet, når der tales om kri
sen. »Hvorfor?« spurgte jeg. »Jo« sagde hun,
»Jeg har et medfødt handicap og jeg får før
tidspension. Politikerne kræver nu, at jeg skal
arbejde. Det kan jeg ikke og det er jeg flov
over – jeg føler mig som en byrde!«
Desværre kan jeg ikke bortforklare, at politi
kernes syn på mennesker med et handicap har
ændret sig. Indtil for nylig var filosofien, at vi
skulle kompenseres. Nu skal vi presses – for
mon ikke vi kan motiveres til at arbejde, hvis vi
udfordres lidt på vores levegrundlag?
Vi reagerer forskelligt. Nogle bliver kede af det
og dukker nakken, som min veninde. Nogle
bliver vrede, bange og frustrerede. Selv har jeg
været hele registeret igennem!
Det er igen blevet vigtigt, at vi – mennesker
med et handicap – står sammen og har et ta
lerør. Dansk Handicap Forbund er vores fælles
stemme!
Dette år har vi talt meget om vore værdier i
Dansk Handicap Forbund og vi har iværksat
en medlemskampagne. Husk, hver og en af
os kan gøre en forskel, ved bare at skaffe ét

eller to nye medlemmer. Mange bække små…
Jo flere vi er, jo større er sandsynligheden for,
at vi bliver hørt.
Vores fælles stemme, medlemsrådgivningen,
bisiddertjenesten og det politiske arbejde er
mere nødvendigt end nogensinde før. Hoved
forbundet tager tørnen med folketingspoli
tikerne, hvor vi lokalt holder skansen i vores
handicappolitiske udvalg, i DH og i Handicap
rådene, ligesom vi rykker ud som bisiddere
eller rådgivere. Herudover er der de sociale
aktiviteter og de er også vigtige!
Vi tager snart fat på en ny efterårssæson i DHF
Aalborg. Aktivitetsudvalget har arbejdet hårdt,
så du kan se frem til et efterår med aktiviteter
for enhver smag. Vi skal i Zoo, vi skal smage øl
og vi får besøg af en kendis, sidst på året synger
vi julen ind. Sideløbende har vi som altid under
visning og klub på tirsdage. Vis de flittige folk i
udvalget at deres anstrengelser er værdsat, ved
at du deltager i et eller flere arrangementer.
Jeg håber, at vi får en god efterårssæson og
jeg glæder mig til at se dig!
Lotte Mørkhøj
Formand

Skaf medlem og vind gode præmier
Hovedpræmien er en ferierejse til Tyrkiet.
Frem til 30. september kører Dansk Handicap Forbund en
hvervekampagne, hvor medlemmer skaffer nye medlemmer
Hvervefolder kan rekvireres ved DHF på tlf. 39 29 35 55 eller på dhf@dhf-net.dk
Du kan også tilmelde et nyt medlem og deltage i konkurrencen på
www.danskhandicapforbund.dk. Her kan du også læse mere om kampagnen og præmierne.
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Foredrag af Eva Jørgensen
Onsdag d. 3. oktober 2012
kl. 18.00 til 19.30

- kom i god tid, vi lukker døren kl. 17.55.
Pris 150 kr.
DHF-Aalborg giver rabat til afdelingens
medlemmer hvis kontingentet er betalt
- oplys medlemsnr. og du får 50 kr. i rabat

Afholdes på Haraldslund
Kastetvej 83, 9000 Aalborg

Eva fortæller, om da ægtefællen fik den invaliderende
muskelsvindsygdom ALS, og om omvæltningen da deres fælles
tilværelse blev invaderet af behandlere, kommunale medarbejdere,
hjælpemidler og handicaphjælpere.
Eva Jørgensen er tidligere journalist og studievært
bl.a. på DRs Tv-avisen.
Tilmelding og betaling:
Tilmelding via e-mail til ’eva@dhf-aalborg.dk’
eller telefonisk til 2240 1864 eller 2325 0677.
Deltagergebyret indbetales på konto: 7442-0001030862
med angivelse af navn. Sidste frist er d. 20. september 2012.
Afholdes af:
Dansk Handicap Forbund Aalborg afd.
www.dhf-aalborg.dk
i samarbejde med DOF DHF Hals.
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Tilgængelighedsevent i Friis
- her er tilgængelige tøjbutikker, hvis du kommer ind i centeret…
i det store hele var de besøgte tøjbutikker
tilgængelige. Den bedst bedømte butik var
Monki og de fik et diplom til ophængning i
butikken for: »en usædvanlig indsats inden
for tilgængelighed i det offentlige rum«.
Det er dejligt med tilgængelige butikker, især
hvis de er til at komme hen til og her er der
desværre en stor udfordring i Friis.

En lørdag i maj testede en gruppe kørestols
brugere fra DHF Aalborg, sammen med ergo
terapeutstuderende fra UCN, tilgængelighed
i tøjbutikker i Friis. Vores formål var, at sætte
fokus på hvilke muligheder mennesker med
et handicap har til at færdes og shoppe i det
offentlige rum. Vi undersøgte butikkernes
indretning, gangarealer og prøverum, og vi
afsluttede dagen med at hædre en tøjbutik,
der havde gjort en særlig indsats for tilgæn
geligheden.
Lektor Tine Bieber Kirkegaard Lund fra Ergote
rapeutuddannelsen havde, sammen med stu
derende, udarbejdet et redskab, så gennem
gangen af butikkerne blev systematisk. Der
blev set på placeringen af varer, gangarealer,
prøvefaciliteter og dankortautomater i alle de
testede butikker. Desuden undersøgte vi de
generelle adgangsforhold, elevatorer, toiletter
og parkering. På forhånd var de studerende
»parret« med en kørestolsbruger og fordelt
på butikkerne.
Vi vil ikke lave en gennemgang af testresulta
terne her, blot konkludere, at tøjbutikkerne i
Friis generelt har en god tilgængelighed. Vist
var der her og der plads til forbedringer, men
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Parkeringshuset er, med en makshøjde på
2,05 m, ikke tilgængeligt for høje handicapbi
ler. Desuden er handicapparkeringspladserne
placeret relativt langt fra indgangen, og man
skal passere krydsende trafik for at komme
ind i centeret. En del af os testpersoner kom
i en høj bil, og måtte parkere langt væk fra
centeret.
Ved flere af indgangsdørene lå brosten ure
gelmæssigt og der var samlinger med dybe
sprækker samt skrånende partier. Der er mar
keret særlige døre for kunder med handicap,
men dørene var ikke til at åbne, og der var
ikke angivet kontaktoplysninger til vagt/per
sonale.
Der er tre elevatorer. Elevatoren ved parke

I en travl hverdag vil Friis angiveligt blive fra
valgt af mange kørestolsbrugere, simpelthen
fordi der ikke er tilgængelig parkering og til
gængelige adgangsforhold. Det er træls for
butiksindehavere med omtanke for tilgæn
geligheden og naturligvis for os der er poten
tielle kunder.
Efter eventen spiste alle testpersoner, vores
hjælpere og de studerende pizza på Nord
kraft. Mange af deltagerne greb anledningen,
og fik fortalt de studerende en ting eller to,
som de mener en ergoterapeut in spe bør vide
om os, der har et bevægelseshandicap.
Jeg er helt sikker på, at alle havde en dejlig
og lærerig dag. Nogle af os var godt »brugte«
bagefter, men på den gode måde.
ringshuset har god tilgængelighed, men man
skal være hurtig til at komme ud/ind inden
dørene lukker i. Elevatoren ved Nørregade er
for trang til store kørestole og crossere og dø
rene kan ikke holdes åbne. Elevatoren ved Ny
havnsgade standser ikke i niveau med gulvet
på etagen og er i øvrigt også trang.

Efterfølgende blev testresultaterne bearbej
det og overleveret til Friis City Center og de
enkelte medvirkende butikker. Desuden blev
Aalborg Kommunens tilgængelighedsrådgiver
Kit Bos inviteret til at høre om resultaterne og
Handicaprådet blev også informeret.
Lotte

Toiletterne i Friis har også udfordringer på til
gængeligheden, især for kunder i kørestol der
ikke har en hjælper med.
Fotografer: Jan Pedersen & Lotte Mørkhøj
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Glimt fra tilgængelighedseventen
Fotograf: Jan Pedersen & Lotte Mørkhøj
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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
Maria Kraft tlf. 25 33 33 83 eller Ann de Place tlf. 22 40 18 64
eller mail tilmelding@dhfaalborg.dk

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. 15.30 til spisning.
Rundvisningen starter kl. ca. 17.30 og slutter ca.kl.19.30
Pris inkl. mad kr. 125.
Tilmelding senest 7. september
Maria Kraft tlf. 25 33 33 83
eller Ann de Place tlf. 22 40 18 64
eller mail tilmelding@dhfaalborg.dk

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 email.
Hvis du vil hjælpe os og modtage email,
skal du sende en email til adressen:
emails-jatak@dhf-aalborg.dk
Du skal sende den fra den email, 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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DH Aalborg og Handicaprådet
DH er som bekendt paraplyorganisationen for
alle landets handicaporganisationer. I DHF gør vi
hvad vi kan, for at »spotte« og motivere dygtige
handicappolitikere, som kan repræsentere os i
DH. Ved årsmødet i DH Aalborg indstillede vi
Ulla Ringgren til forretningsudvalget, og heldig
vis blev Ulla valgt. Ulla er også formand for han
dicaprådet og præsenterer sig selv på side 19.
De forløbne måneder har Handicaprådet arbej
det med flere emner, med særlig interesse for
os DHF’er.
Der er iværksat forsøg med robotstøvsugere. I
første omgang på plejehjemmenes fællesarea
ler, men på sigt vil de også rulle ind i vores pri
vate hjem – det er kun et spørgsmål om tid.
Der er også igangsat et arbejde med at udfor
me nye kvalitetsstandarder for hjemmehjælp.
Vi der repræsenterer handicaporganisationer
ne arbejder i den forbindelse for, at borgere
med et handicap anerkendes som en særlig
gruppe. For os er det helt indlysende, at det at
være ældre og det at have et handicap, er to
forskellige ting.

Der har i øvrigt været stillet spørgsmål til praksis
ved vedligeholdelse og drift af vores hjælpemid
ler, herunder ved bevilling af kørestolsbatterier
og dæk. Dette område vil vi følge op på. Det er
ønskværdigt, at vi, under en given økonomisk
ramme, får frihed til at vælge de produkter, der
fungerer bedst for os hver især.
På møder fortæller tilgængelighedsrådgive
ren fra tid til anden om aktuelle projekter, som
hun er inddraget i. Når vi ser på byen, og de
mange tilgængelighedsudfordringer der er, selv
i nye projekter, er det en overvejelse værd, om
tilgængelighedsudvalget inddrages i tilstræk
keligt omfang. Jeg drømmer om, at Aalborg
Kommune også sætter sig ambitiøse mål ud i
tilgængelighed.
Jeg kan i øvrigt anbefale, at du følger med på
www.aalborgkommune.dk under Handicaprå
det, hvor alle referater findes. I den forbindelse
vil jeg i øvrigt nævne, at kommunen omsider er i
gang med at se på hjemmesidens informationer
på handicapområdet. Det er også en opgave,
som handicaprådet følger med stor interesse.
Lotte

DH Jammerbugt og Handicaprådet
Ændret visitation til hjemmeplejen:
Siden kommunesammenlægningen i 2007 er vi
sitation af kommunens borgere til hjemmepleje,
sket på baggrund af et politisk vedtaget ydelses
katalog. Fordi ydelserne blev udmålt i meget små
enheder og meget detaljeret, har der været tale
om et »minuttyranni«, der var meget utilfreds
stillende både for borgerne og hjemmeplejen.

På den baggrund blev der udarbejdet et for
slag til en tildelingsmodel, som betyder at til
delingen af hjælp kan ske som pakker.
I hver pakke er beskrevet en række opgaver,
og på den baggrund er det det op til den en
kelte medarbejder sammen med borgeren at
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vurdere og løse de opgaver, som der på den
aktuelle dag er mest behov for.
Da der for en gangs skyld ikke var lagt op til
besparelser, var det et enigt handicapråd der
kunne tilslutte sig denne model. Dog påpe
gede vi at tildelingen af hjemmepleje stadig
skal ske efter en individuel vurdering samt at
det skal være muligt at ændre i pakkerne, hvis
borgerens behov skulle ændre sig.
Tilgængelighedsudvalg:
Forretningsudvalget i DH Jammerbugt har
længe følt, at der var behov for at fokusere på
tilgængeligheden i kommunen. Derfor har vi
besluttet at oprette et tilgængelighedsudvalg,
hvor jeg er medlem og »tovholder«.
For at et sådant udvalg skal kunne fungere,
skal Teknisk Forvaltning i kommunen nødven
digvis også være indstillet på et samarbejde.
Derfor rettede vi via politikerne i handicaprå
det henvendelse til forvaltningen, og invite
rede til et samarbejde. Svaret blev et noget
andet end det vi havde håbet, idet ledelsen
i Teknisk forvaltning meddelte at man ikke så
nogen grund til at deltage i et sådant sam
arbejde og at man i øvrigt havde helt styr på
det med tilgængelighed. Noget af en udmel
ding, især hvis man husker et par numre af
dette blad tilbage, hvor der var en artikel om
Jægerum Søpark og det toilet der var opført.
Denne sag plus flere andre gør det tydeligt
at tilgængelighed ikke tages særlig alvorligt i
Jammerbugt, og der er i hvert fald ikke styr
på det.
Vi kan kun skæve misundeligt til f. eks. Brøn
derslev Kommune, hvor det er en selvfølge at
DHs tilgængelighedsudvalg bliver inddraget
allerede i projekteringen af byggerier med of
fentlig adgang.
Teknisk Forvaltnings holdning til vores tilgæn
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gelighedsudvalg gør, at vi må gribe sagen an
på en anden måde, end vi havde tænkt os. For
at vise vores berettigelse er vi nødt til at rejse
et par sager overfor kommunen, med krav om
at bygningsreglementets bestemmelser om til
gængelighed overholdes.
Hvis du mener du har kendskab til nyt byg
geri eller større ombygninger i Jammerbugt
kommune, hvor reglerne ikke er overholdt vil
jeg gerne have det at vide enten på min mail:
pk.tranum@gmail.com eller på tlf.: 29 93 12 62
Årsmøde DH Jammerbugt:
Onsdag den 13. juni blev der afholdt årsmøde
i DH Jammerbugt. I planlægningen af mødet,
havde vi ikke taget højde for EM i fodbold,
så det var en lille eksklusiv flok (repræsentan
ter for 8 organisationer) der var mødt op. På
grund af det lave antal deltagere tog mødet
ikke lang til, og alle der var på valg til FU, blev
genvalgt.
Referat fra mødet bliver lagt ind på DHs hjem
meside, som også var genstand for lidt debat,
da den ikke er blevet opdateret i meget lang
tid. De ansvarlige herfor har lovet bod og bed
ring, så mon ikke der sker noget på et tids
punkt.
Peter

Aktivitetskalender
September
Tirsdag

d. 4. september

kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Fredag

d. 7. september

kl. 19.0022.00

Ølsmagning

Tirsdag

d. 11. september kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Onsdag

d. 12. september kl. 15.3019.30

Tur i Zoo

Tirsdag

d. 18. september kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 25. september kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 2. oktober

kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Onsdag

d. 3. oktober

kl. 18.0019.30

Foredrag med Eva Jørgensen i Haraldslund

Tirsdag

d. 9. oktober

kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 16. oktober

Tirsdag

d. 23. oktober

kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 30. oktober

kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Oktober

Efterårsferie

November
Tirsdag

d. 6. november

kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 13. november kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 20. november kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 27. november kl. 19.0022.00

Tirsdagsklub og Juleafslutning

December
Tirsdag

d. 4. december

kl. 19.0022.00

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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Ny repræsentant i DH Aalborg
Da DHF Aalborg har indstillet mig til at være
medlem af Danske Handicaporganisationer
(DH) Aalborg Afdelings Forretningsudvalg og
jeg siden er blevet valgt af DH’s bestyrelse, sy
nes jeg, at jeg vil præsentere mig selv.
Jeg hedder Ulla Ringgren Nielsen og er 46 år.
Jeg bor i hus i Grindsted og har ingen børn.
Min kæreste Lars bor og arbejder i København.
Jeg er uddannet cand.scient.adm. på Aalborg
Universitet og det har ført mig vidt omkring
i verden. Bl.a. tre år i Caribien for FN organi
sationen International Labour Organisation, 1
år i Indien i The National Human Rights Com
mission og 7½ år i forskellige jobs i Nuuk i

Grønland. Mine arbejdsområder har været
økonomi, udvikling, planlægning og ledelse.
Nu er jeg førtidspensionist og beskæftiger
mig med handicappolitik i forskellige sam
menhænge. F.eks. er jeg formand for Aalborg
Kommunes Handicapråd, medlem af Det Re
gionale Dialog Forum og suppleant i Region
Nords Sundhedsbrugerråd.
Mine fritidsinteresser er min have og mit hus.
Derudover er jeg meget interesseret i kunst og
litteratur.
Ulla Ringgren Nielsen

Ledsagerordningen i Aalborg Kommune
Fotograf: Lotte Mørkhøj

Jeg vil gerne undersøge, om det er relevant at
tage Ledsagerordningen op i Handicaprådet,
for at udtrykke ønsker om konkrete forbedrin
ger af ordningen. For at kunne gøre det, har
jeg brug for at høre fra jer, der har erfaring
med Ledsagerordningen. Jeg vil gerne høre
om såvel jeres positive som negative erfarin
ger, samt ønsker om forbedringer. I skal skrive
til min e-mail adresse: ullaringgrennielsen@
yahoo.dk indtil d. 15. september 2012.
Jeg håber meget, at dette vil føre til forbed
ringer for alle, der bruger Ledsagerordningen.

Handicaprådet er et organ, som skal høres i
alt, hvad Aalborg Kommune foretager sig,
som har indflydelse på livet for borgere med et
handicap. Derudover har Handicaprådet også
mulighed for at tage emner op, som vi synes
er relevante.

Ulla Ringgren Nielsen
Formand i Handicaprådet, Aalborg
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Tilgængelighedskursus
Den 2. juni holdt DH tilgængelighedskursus
for medlemmer af handicapråd og tilgænge
lighedsudvalg. Underviserne var fra Statens
Byggeforskningsinstitut – SBi og der var to
niveauer, begyndere og øvede.
Vi havde både undertegnede, Ann de Place og
Peter Klitgaard med, desuden deltog Steffen
Winther fra DH Aalborg, samt Hjørdis Odga
ard fra DH Jammerbugt.
Der blev undervist i lovgivningen på området,
og vi fik forståelse for tidlig indgriben, og for
at kende vores begrænsninger.

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 øn
sker 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
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Det var et super godt kursus og du tænker
måske, at så har vi fået 3 tilgængelighedseks
perter i DHF Aalborg. I så fald må jeg skuffe
dig! Der er meget lang vej fra det første kur
sus i tilgængelighed og til at blive ekspert.
Men, det var en super god introduktion og
især værdifuld for de af os, der er i handicapråd,
hvor vi jo jævnligt skal forholde os til tilgæn
gelighedsspørgsmål.
Der bliver afholdt et opfølgningskursus den 1.
september.
Lotte

Når du vælger leverandør til din BPA
»Se jer for, når I vælger en leverandør af BPA!«
skriver et af vores medlemmer, som vi har
modtaget et indlæg fra til dette blad. Medlem
met valgte en privat leverandør, i håb om at få
en lettere hverdag med BPA, men sådan gik
det ikke. Leverandøren skabte mange proble
mer og blev skyld i, at kommunen en overgang
betvivlede brugerens evne til at have en BPA.
John skriver:
Efter at have haft den lidet misundelsesvær
dige oplevelse, at vælge en »forkert« leveran
dør, vil jeg dele mine oplevelser med jer. Jeg vil
fortælle om nogle faldgruber, og jeg håber, at
bringe fokus på dette svære område.
Det er ingen hemmelighed, at en BPA-ordning
ikke klares med »venstre hånd« eller lukkede
øjne. Heldigvis findes der nogle fantastiske,
hjælpsomme og engagerede hjælpere, og
uden dem ville det være umuligt, at få en dag
ligdag med BPA til at fungere.
Der er nogle opgaver og udfordringer, som
ikke kan undgås i BPA. Det at være afhæn
gig af andre, at have »fremmede« i hjemmet
og med ud af huset, at skulle bede om hjælp
og give instruktioner. Herudover kommer alle
lovkrav og retningslinjer fra kommunen og an
dre, oplæring af hjælpere, og bekymringerne,
om en hjælper møder til næste vagtskifte.
Derudover er der alt det praktiske. At søge ef
ter hjælpere, læse ansøgninger, afholde sam
taler, ansætte og afskedige hjælpere, vagt
planlægge og disponere bedst muligt, så der
også er hjælpere til rådighed ved sygdom og
ferie. Der skal udfyldes mange papirer, løn
sedler skal kontrolleres og indsendes, der skal
laves APV, afholdes MUsamtaler, hjælpere skal
oplæres og måske på kursus etc.

I håb om at blive sparet for bare lidt af det store
arbejde og ansvar, der er ved selv at administrere
BPA, søgte jeg en leverandør, der kunne og ville
overtage arbejdsgiveransvaret. Kun få udbydere
var interesseret, på grund af det forholdsvis lave
beløb som vores… og flere andre kommuner,
betaler for opgaven. Men, det lykkedes at finde
en, som jeg havde nogle samtaler med. Enighe
den var stor og underskriften blev sat.
Ret hurtigt efter opstarten begyndte der at
dukke både småting og mere betydende pro
blemstillinger op, og bringe mine panderynker
frem. Jeg oplevede, at leverandøren:
• ville bestemme hvilke opgaver hjælperne skulle
/ måtte udføre.
• blandede sig i sammensætningen af hjæl
perholdet og opsagde hjælpere uden aftale
med mig.
• ændrede vagtplanen og droppede en ellers
velfungerende rulleplan til fordel for en ny
vagtplan hver fjerde uge.
• disponerede over hjælperne hos andre borge
re, så den aftalte vagtplan ikke kunne dækkes.
• ændrede mødetid ved sygdom, så afløseren
først kom flere timer efter planlagt mødetid.
• sendte afløsere jeg ikke havde mødt før, og
som ingen forudsætninger havde for at kun
ne varetage opgaven (f.eks. uden helt basalt
kendskab til nødvendige hjælpemidler, for
flytning, hygiejne mv.).
•g
 ik uden aftale i dialog med kommunen om
mine hjælpemidler.
• v ideregav oplysninger om mig og mine for
hold både til hjælpere og til kommunen.
• fjernede timesedler fra min bopæl, så jeg ikke
kunne kontrollere, om de blev udfyldt korrekt.
• gav uvedkommende hjælpere adgang til min
bopæl.
• ville disponere over min bevilling, og ville på
lægge mig hjælp, i tidsrum hvor jeg havde
valgt at være uden hjælper.
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• undlod at indbetale udmålt pension til hjæl
perne.
Nok blev nok da leverandøren blandede sig i min
BPA-bevilling og henvendte sig til kommunen, i
et forsøg på at pålægge mig hjælp i tidsrum,
hvor jeg har fravalgt at have en hjælper i huset.
I den forbindelse prøvede leverandøren at frem
stille mig og mine forhold urigtigt, og så proble
matisk, at det en overgang fik kommunen til at
betvivle min arbejdslederevne. Heldigvis havde
jeg ærlige og loyale hjælpere, der hjalp med at
udrede fakta. Desuden en sagsbehandler, der
også opfattede leverandørens handlinger som
grænseoverskridende og ulovlige.
Konklusion
Med udgangspunkt i mine oplevelser vil jeg
gøre opmærksom på, at der findes inkompe
tente leverandører / personer, som slet ikke
har forstået deres opgave i BPA. Leverandører
som ikke går af vejen for magtmisbrug, og
som agerer ud fra en holdning om, at DE ved
bedst og de ikke blot skal administrere bruge
rens BPA, men hele brugerens tilværelse.
Jeg er særdeles bekymret ovenpå denne erfa
ring. Det var en meget belastende oplevelse,
som set i bakspejlet, fordi jeg forsøgte at opnå
dialog og samarbejde, fik lov at fortsætte alt for
længe. Jeg tænker også på, at der er brugere,
som ikke selv har kræfterne, til at sætte sig imod
ved forsøg på overgreb og kan sige fra, hvis en
leverandør misforstår opgaven, overskrider de
res beføjelser og misbruger deres magtposition.
Det er vigtigt, at DHF sætter fokus på indholdet
i leverandørernes opgaver og arbejdsform. Og,
fortvivl ikke! Hvis du bliver udsat for noget, der
ikke er i orden, der er hjælp at hente! Tænker du
til tider »jeg gad nok vide, om det her er rime
ligt«, så hold fast i din tvivl og søg vejledning…
Jeg vil kraftigt opfordre dig til, ligesom jeg, at
benytte dig af din mulighed for en snak og
hjælp fra DHF og bruger-hjælper klubben.

Begge steder kan du få råd og vejledning og
som sidste udvej, have hjælp ved din side, hvis
det hele går i hårdknude. Jeg havde over en
længere periode dialog med bruger-hjælper
klubben om de forskellige konkrete problem
stillinger. Da situationen gik helt i hårdknude,
fik jeg bisidderhjælp fra DHF – heldigvis er der
her et personsammenfald, så jeg fik en bisid
der med stor viden om BPA.
Det skal retfærdigvis siges, at Aalborg kommune
var særdeles objektive i deres tilgang til sagen.
Kommunen fortjener stor ros, for deres måde at
takle en svær situation på. De blev hvirvlet/tvun
get ind i en problemstilling, som de ikke kunne
sidde overhørig. Jeg oplevede, at kommunen
blev en samarbejdspartner, der var interesseret
i min BPA-ordning kunne køre tilfredsstillende.
Men, de var naturligvis nødt til at se på sagen
fra alle sider, før de kunne tage stilling.
Om det havde betydning for mit samarbejde
med kommunen, at jeg fik hjælp fra klubben
og bisidderhjælp. Ja, det ved jeg jo ikke. Jeg
ville nødig have undværet hjælpen og jeg tror
også, at kommunen havde glæde af samar
bejdet med min bisidder.
Epilog
Måske er det en god ide, om klubben prøver
at afdække erfaringerne og tilfredsheden hos
andre brugere af BPA-leverandører. Og ikke
mindst skaber et grundlag, at vælge en leve
randør ud fra.
Har du spørgsmål, eller kommentarer, er du
meget velkommen til at kontakte mig. Og ikke
mindst vil jeg igen opfordre dig til, at benytte
dig af bruger-hjælper klubben og f.eks. DHF.
Venlig hilsen
John
(Redaktionen kan formidle kontakt)
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Udflugt til Rhododendronparken
Torsdag den 24. maj havde vi valgt at træde i
Dronningens fodspor med en udflugt til Rho
dodendronparken i Brønderslev.
Enkelte havde af praktiske grunde valgt at
køre selv, men de fleste tog turen med Ole
sens Busser fra Lejbjergcentret.
Som sædvanligt var det en veloplagt chauffør,
der kunne fortælle om de steder man passe
rede på turen gennem Store Vildmose.
Arrangementsudvalget skal have ros for at
lægge turen på en dag, hvor det danske forår
viste sig fra sin allersmukkeste side. Høj sol og
sommerlige temperaturer gjorde rundturen i

den smukke park til en dejlig oplevelse. Det
gode vejr havde i øvrigt lokket andre end DHF
Aalborg til parken, der var fyldt med andre
gæster og sommerklædte piger. At parken, på
trods af grusbelagte stier, er ganske tilgænge
lig, gør den til et eftertragtet udflugtsmål for
mange.
Efter er god rundtur var der kaffe, boller og
lagkage på Restaurant Hedelund der ligger i
forbindelse med parken. Her fortsatte snak
ken indtil vi tog hjem.
Forfattere: Eva og Peter
Fotografer: Anne Mette Welling
og Lotte Mørkhøj
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Glimt fra Rhododendronparken
Fotografer: Lotte Mørkhøj & Anne Mette Welling
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Tillidsmandskursus 2012

I weekenderne 20. – 22. april og 11. – 13. maj af
holdt DHF introduktionskursus for tillidsfolk i DHF
på vores kursusejendom Sct. Knudsborg på Fyn.
Det var en blandet flok der mødte op til før
ste weekend om fredagen, men fælles for alle
var, at de (med enkelte undtagelser) var for
holdsvis nye i bestyrelserne de kom fra. Der
var også enkelte ikke bestyrelsesmedlemmer i
kredsen, men for alle gjaldt det, at de var sær
deles aktive i hverdagen hjemme i afdelingen.
Fra Aalborg/Jammerbugt deltog Eva og jeg.
Vi ankom ca. ved 15 tiden og blev indkvarte
ret på vores værelser. Efter den lange køretur
trængte vi egentlig til at slappe af, men alle
rede kl. 16 startede programmet, og det fort
satte til kl. 21 kun afbrudt af aftensmaden.
Den første weekend var vores landsformand,
Susanne Olsen, og foreningens direktør; Tho
mas Dahlberg, de bærende kræfter. De for
talte om DHF’s historie, organisation, politiske
arbejde og de mere overordnede forhold.
Anden weekend blev brugt på de mere prak
tiske forhold i organisationen. Vi hørte blandt
andet om kommunikation, rådgivning og bi
siddertjeneste, bestyrelsesarbejde i praksis og
endelig om tilgængelighed.
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Hele kurset havde et stramt program, og på
grund af stor spørge- og diskussionslyst, brug
te vi flere gange pauserne for at blive færdige.
Både Eva og jeg havde benyttet os af mu
ligheden for at få hjemmeplejen overført, så
vi kunne få den samme hjælp som hjemme.
Den første weekend fungerede det upåklage
ligt, men anden weekend var der opstået en
misforståelse om, hvornår vi skulle have hjælp
om morgenen. Det betød, at da de andre gik
i gang med undervisningen lørdag morgen,
lå jeg stadig i sengen og ventede på hjælp.
Heldigvis var der 2 »engle« (Eva og en af de
andre deltageres hjælper) der forbarmede sig
over mig og serverede kaffe og rundstykker
på sengen.
Selvom vi brugte 2 »tætpakkede« weekender
på kurset, fik vi selvfølgelig kun overfladisk
berørt de mange emner, men udover kursets
officielle indhold, lærte vi en masse om andre
DHF afdelinger, og vi fik knyttet en masse kon
takter på tværs af landet.
En stor tak til Anni Kvisgård og Hanna Skov
mose samt alle underviserne for et vel tilret
telagt og gennemført kursus.
Peter

Mere fra kurset
Jeg ankom til kurset ca. kl. 14.30 den første
weekend og nåede lige 10 minutters afslap
ning efter den lange køretur til Sct. Knudsborg
inden kurset startede.
Kurset blev indledt med at alle skulle fortælle
lidt om sig selv. Herefter fortalte Susanne Ol
sen om DHF`s historie tilbage i tiden og frem
til i dag og om de forandringer der har været
op i gennem tiden.
Det var rigtig spændende og Susanne gjorde
det godt, hvor efter der blev snakket om vores
historie og værdier, der blev også talt om vi
gerne vil gøre vores omgivelser mere tilgæn
gelige og give mennesker med et nedsat funk
tions niveau for at leve et liv som alle andre.

Fotograf: Holger Bøgvad Rud

Alle var meget spørgelystne der var god debat
om hvordan vi kan gøre mange ting bedre for
vores medlemmer, samt at være deres talerør.
Resten af kurset var tæt besat med gode fore
dragsholdere som var særdeles inspirerende.
Da der stadig er mange kampe at kæmpe er
sådan et kursus er vigtigt for at kunne opnå
vores mål.
Jeg har fået rigtig meget ud af at være på det
te kursus og kan kun anbefale det til andre,
når det igen udbydes.
Eva Pedersen
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Informationer
Klub og holdundervisning
Det fremgår af aktivitetskalenderen hvilke tirs
dage vi tilbyder klub og undervisning. Klub
adressen er: Lejbjergcentret, Sonjavej 2, 9000
Aalborg. Lejbjergcentret er tilgængeligt for alle!
Har du spørgsmål om undervisning, kontakt
Peter Klitgaard. E-mail: tirsdagsklub@dhf-aal
borg.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 ordnin
ger, 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. 4: 24/9

Udkommer ca.
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 udsen
delse 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 gi
ver 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 bisid
dere, der kan støtte dig. Kontakt hovedfor
bundet 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 måne
der, derfor er det meget vigtigt, at du husker
at give os besked ved flytning.

Bestyrelseslisten
Formand
Lotte Mørkhøj
Løvenborgparken 151
9400 Nørresundby
Tlf. 98 17 17 15
formand@dhfaalborg.dk

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

Kasserer
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2.
9000 Aalborg
Tlf. 98 38 08 64
Mobil 22 40 18 64
anndp@stofanet.dk

Bestyrelsesmedlem
Trine Wittendorff
Gustav Thostrupsvej 34
9210 Aalborg SØ
Tlf. 42 55 18 35
trine9000@gmail.com

Næstformand
Peter Klitgaard
Ørnevej 18 . Tranum
9460 Brovst
Tlf. 29 93 12 62
pk.tranum@gmail.com

Sekretær
Maria Lærke Kraft
Falstersgade 23, 2.th
9000 Aalborg
Tlf. 25 33 33 83
sekrettaer@dhfaalborg.dk

Fotografen
er på vej

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

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

E-mail til hele bestyrelsen· bestyrelsen@dhf-aalborg.dk
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