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

Forsidefoto:
Peter
Øvrige fotos: Eva Grøn Pedersen
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Kære medlem
Foråret lurer lige om hjørnet, men først skal vi
have overstået vinteren.
Efter en lang periode, hvor vintervejret mere
lignede et langt efterår, kom der noget der
kunne minde om vinter. Frost, sne og især en
bidende vind gjorde det rigtig trælst at færdes
udenfor.
Heldigvis varede det kolde vejr i en forholdsvis
kort periode, og er nu afløst af mildere vinde.
Lad os håbe det varer ved, for sne og kulde
gør nu en gang det hele lidt mere bøvlet.
Der er ikke længe til vores generalforsamling,
og som sædvanlig opfordres alle medlemmer
til at deltage.
I år er der rigtig mange, der er på valg til bestyrelsen, idet flere af os blev valgt for 1 år
på sidste generalforsamling. Jeg vil bede dig
overveje, om ikke bestyrelsesarbejdet var noget for dig, for selvom alle, der er på valg, vælger at genopstille, kommer vi til at mangle en.

du lyst og evner er det bare om at melde sig.
Tirsdagsklubben startede i år den 7. januar, og
jeg må desværre sige, at det var med færre
deltagere end jeg har set tidligere. To af vores
aftenskolehold (håndarbejde og It) hænger i
en meget tynd tråd på grund af for få deltagere. Lidt uforståeligt, den lave pris taget i
betragtning.
Bestyrelsen har i flere år prøvet at komme men
ny tiltag der skulle øget tilslutningen, men jeg
må indrømme at jeg er løbet tør for ideer, men
måske er tiden løbet fra, at vi udbyder aftenskole som hidtil.
Heldigvis er der stor tilslutning til de forskellige arrangementer vi afholder. Det er en stor
tilfredsstillelse for dem der står for arbejdet,
at der også er opbakning fra medlemmerne.
Inde i bladet er aktiviteterne for det næste
halvår beskrevet, og jeg kan kun opfordre til
at man tilmelder sig hurtigst muligt. Der bliver
rift om pladserne.

Vi kunne især godt bruge en, der har mod på
at hjælpe til med sekretæropgaverne, så har

Peter

Mini Banko
Tirsdag den 6. maj kl. 18.00-21.00
afholder vi et »mini banko« på Lejbjergcentret, med fine præmier.
2 plader inkl. kaffe/te, pølser og brød koster 30 kr.
Der kan købes ekstra plader for 10 kr. pr. stk.
Du må gerne tage en ven eller nabo med denne aften.
Tilmelding senest søndag den 4. maj til:
Jette: tlf. 60 73 05 82 - Peter: tlf. 29 93 12 62
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Juleafslutning
En af vores faste traditioner i DHF Aalborg, er
juleafslutningen i tirsdagsklubben.
Alle holdene havde valgt at markere dagen
med lidt julehygge hver for sig, inden vi mødtes i stuen/cafeen. Saltum Kirkekor kom og
sang julen ind og satte gang i en god julestemning. Koret startede med at synge for os,
hvorefter der blev delt sanghæfter ud, så vi
alle kunne få rørt stemmerne.

Efter ca. en time blev der serveret æbleskiver
og gløgg, der blev rigtig hygget. Efter en god
pause var alle klar til endnu mere sang.
Tusind tak for et godt fremmøde, det var en
dejlig aften.
Eva Pedersen
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Mød Danmarks mindste mand
Dan Jacobsen
Halv højde – helt liv.
Du kender ham fra TV2´s BS og Outsiderne.
Nu får du muligheden for at møde ham live
på Lejbjergcentret, hvor han vil fortælle om sit liv.
Onsdag den 26. februar kl. 19.00 – 21.00
Der bliver serveret kaffe og kage
Pris: 50 kr. pr. deltager
Tilmelding senest 19. februar til:
Eva: Tlf. 2325 0677, email: evacop53@gmail.com
Peter: Tlf. 2993 1262, email: pk.tranum@gmail.com
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Julebanko
Som sædvanligt var der rigtig stort fremmøde
af medlemmer med flere. Dejligt med stor opbakning til vores aktiviteter.
Peter var opråber, og styrede slagets gang. I år
næsten uden fejl. Mon han er ved at lære det?
I år havde vi valgt at der skulle trækkes lod,
hvis der var flere om gevinsterne i et spil, og
det fungerede rigtig fint.
Endnu en af vores traditioner er vores årlige
banko.
Jette havde været rundt i forskellige forretninger i Svenstrupområdet, og Trine havde været
rundt i hele Aalborg og samlet ind. De forskellige butikker må have haft rigtig mange varer
i overskud, for aldrig har der været så mange
gevinster at dele ud af.

Efter en 10 spil var der pause hvor Jesper serverede kaffe og kage.
Der blev rigtig hygget og snakket i pausen,
og måske blev der også kigget på de fine ting
man havde vundet.

Eva Pedersen
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Indkaldelse til ordinær
generalforsamling i DHF Aalborg
Onsdag den 19. marts 2014, på Lejbjergcentret
Aftenens program
Kl. 17.30 - 17.55:
Ankomst og registrering
Kl. 18.00:
Spisning
Kl. 18.45:
Generalforsamling

Dagsordenen i henhold til vores vedtægter
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Valg af bestyrelse
9. Orientering fra regionsrepræsentanterne
10. Eventuelt

Tilmelding til spisning, senest den 13. marts 2014 til:
Eva tlf. 2325 0677, email: evacop53@gmail.com,
Peter tlf. 2993 1262, email: pk.tranum@gmail.com
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Ledsagerkortet - hvem, hvad og hvor
Ledsagerkortet er et godt redskab til os der
har et handicap og behøver hjælp når vi færdes i det offentlige rum. Med kortet kan vi
dokumentere vores behov for at medtage ledsageren i toget, i bussen, på museer, i teatre, i
forlystelsesparker, i zoo mv.
Det er ikke alle steder ledsagerkortet kan anvendes. Som tommelfingerregel anerkender
steder der modtager statsstøtte kortet (f.eks
museer og teatre), hvor nogle private aktører
fastholder normal entre for hjælperen, eller
har deres egen ordning. Du bør altid spørge
til stedets ledsagerordning i forbindelse med
billetbestilling eller ved entre betaling.

ges på ny. Kortet udstedes til beboere på opholdssteder, brugere af BPA eller ledsagerordning, indehavere af handicapparkeringskort
eller handicapbil samt medlemmer af Dansk
Blindesamfund. Andre vil også kunne komme
i betragtning på baggrund af en lægeerklæring der dokumenterer behovet for ledsager.
Find flere informationer og ansøgningsblanketten på: http://www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort
Lotte Mørkhøj

Som noget helt nyt giver Nordisk Films Biografer overalt i landet nu adgang til en hjælper
mod fremvisning af ledsagerkortet. I lokalområdet kan kortet f.eks også anvendes i Aalborg Zoo, i Aalborg Teater og i Fårup Sommerland. Aalborg Kultur og Kongrescenter
tilbyder gratis ledsager til kørestolsbrugere
og medlemmer af Dansk Blindesamfund ved
egne forestillinger, men anerkender altså ikke
selve ledsagerkortet.

Foranstående artikel er skrevet på baggrund
af at et af vores medlemmer havde en kedelig
oplevelse, da hun ville bruge ledsagerkortet.

Ledsagerkortet giver også rabat på alle busog togrejser hos selskaber der udfører offentlig servicetrafik som NT, lokalbaner og DSB.
Rabatten gives ved det, at både kortets indehaver og hjælper rejser på børnebillet. Ordningen kan ikke kombineres med andre rabatter
som klippekort eller månedskort. Herudover
giver ledsagerkortet adgang til togoperatorens Handicapservice.

Nu er handicap jo meget mere end en kørestol, og det kan i alle tilfælde ikke være meningen, at man skal diskutere berettigelsen af
et ledsagerkort med en ansat på et museum.

Ledsagerkortet udstedes af Danske Handicap
organisationers Brugerservice og koster 200
kr. Kortet gælder i 3 år og herefter skal det sø-

Ved nytårstid ville hun, sammen med sin hjælper, besøge Kunsten i Aalborg. Her oplevede
hun at blive opkrævet betaling for hjælperens
entre, på trods af et gyldigt ledsagerkort.
Begrundelsen var, at hun ikke sad i kørestol.

Derfor har jeg efterfølgende kontaktet Kunsten. Her bekræfter man, at man selvfølgelig
anerkender ledsagerkortet, og man beklager
meget episoden, der ikke gerne skulle gentage sig.
Peter
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Aktivitetskalender
Februar
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag

d. 4. februar
d. 11. februar
d. 18. februar
d. 25. februar
d. 26. februar

kl. 19.00-22.00
kl. 19.00-22.00
kl. 19.00-22.00
kl. 19.00-21.00

Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Vinterferie
Tirsdagsklub
En aften med Danmarks mindste mand

Marts
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag

d. 4. marts
d. 11. marts
d. 18. marts
d. 19. marts
d. 25. marts

kl. 19.00-22.00
kl. 19.00-22.00
kl. 19.00-22.00
kl. 18.45-22.00
kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Generalforsamling (spisning fra kl. 18.00)
Tirsdagsklub

April
Tirsdag d. 1. april
Mandag d. 7. april

kl. 19.00-22.00
kl. 18.00

Tirsdagsklub
Dilettant med spisning og kaffe
(Øster Uttrup Forsamlingshus)

Maj
Tirsdag

d. 6. maj

kl. 18.00-21.00

Mini Banko

Juni
Tirsdag

d. 3. juni

kl. 18.00-21.00

Grillaften

Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten på Lejbjergcentret.
Hold øje med vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk
for aktuelle oplysninger om aktiviteter!
Har du en god ide om en aktivitet kan du skrive til
aktivitetsudvalget@dhf-aalborg.dk eller ringe til en fra bestyrelsen
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Dilettant
i Øster Uttrup Forsamlingshus
Mandag den 7. april kl. 18.00
Vi gentager successen med Øster Uttrup Dilettanterne
i Øster Uttrup Forsamlingshus.
Årets forestilling hedder »Sæt aldrig din kone på spil i poker«
Da vi har booket en hel forestilling, er der mulighed for at tage familie
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 senest mandag den 31. marts
Eva: tlf. 2325 0677 eller Peter: tlf. 2993 1262

»Sæt aldrig din kone på spil i poker«
Farce af Knud Erik Meyer Ibsen. - men det er
lige præcis, hvad Villy kommer til, men han er til
gengæld også blevet spået, at skulle prøve noget, han aldrig har prøvet før: Det må naturligvis
være at vinde! Han skylder den lokale rocker og
pokerhaj, Mågen, sit hus og sin bil, men det ved
Villys kone Bitten naturligvis ikke. Hun er stadigvæk bitter over at måtte sidde tre uger på
terrassen i styrtende regnvejr, fordi Villy tabte
charterturen i poker. Derfor er der nedlagt totalt
spilleforbud, hvilket Villy »naturligvis« overholder. Undtagen lige tirsdag aften, hvor Bitten går
til Pilates & Pileflet. Den aften rykker naboens
Ejnar, sladrepostbudet Evy og Mågen ind. Villy
vil nemlig meget gerne vinde sit hus igen...

Det går naturligvis galt og Villy indser, at det
går Bitten aldrig med til. Han forsøger forgæves at overtale Evy til at spille hans kone.

Mågen er en generøs spiller og da Villy har
tabt den sidste mursten kommer tilbuddet,
han nok burde sige nej til: Hvis du taber det
næste spil, så vinder jeg en nat med din kone
og slår en streg over din gæld...

En vanvittig farce med gode grin og rappe replikker og med en sund morale: Sæt aldrig din
kone på spil i poker!
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Ejnar stiller derimod gerne sin gamle mor til
rådighed »så længe, hun ikke bliver gjort fortræd...« Det kan Villy naturligvis ikke love og
han ser ingen anden udvej end selv at klæde
sig ud og håbe på, at han kan holde Mågen
fra (under)livet indtil daggry.
Som alt andet går det galt... Mågen er pågående og Bitten kommer uventet hjem og
finder en fremmed kvinde og mand i ægtesengen. Herfra går det kun endnu mere galt!

Grillaften
Vi tænder op i grillen
Tirsdag den 3. juni kl. 18.00-21.00
på Lejbjergcentret.
Vi håber at vejrguderne er os venlig stemt denne dag,
så tag gemalen eller en ven med.
Pris 40 kr. pr. deltager.
Tilmelding senest fredag den 30. maj til:
Jette: tlf. 60 73 05 82 - Peter: tlf. 29 93 12 62
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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: pk.tranum@gmail.com,
tlf. 29 93 12 62
Tirsdagsklubbens kørselsordning
Du kan blive tilmeldt kørselsordningen ved
henvendelse til:
Peter Klitgaard
2993 1262 eller
Thomas Pedersen . 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 Peter Klitgaard,
e-mail: pk.tranum@gmail.com
Deadline næste blad
31. marts

Udkommer
Uge 17

www.dhf-aalborg.dk
Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan
sendes til e-mail: webmaster@dhf-aalborg.dk.
Hovedforbundet - Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
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
Peter Klitgaard
Ørnevej 18 . Tranum
9460 Brovst
Tlf. 29 93 12 62
pk.tranum@gmail.com
Kasserer
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2.
9000 Aalborg
Mobil 22 40 18 64
ann@trijes.dk
Bestyrelsesmedlem
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13
9440 Aabybro
Tlf. 98 27 22 17
Mobil 23 25 06 77
evacop53@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Jette Abildgaard
Sjællandsvej 8A
9230 Svenstrup
Tlf. 98 38 05 82
Mobil 60 73 05 82
abildgaard@gvdnet.dk
Bestyrelsesmedlem
Christian Sørensen
Dannerhøj 109
9210 Aalborg SØ
Tlf. 51 24 99 83
c_sorensen@gvdnet.dk
1. Suppleant
Maria Juul
Marie Curies Allé 133
9220 Aalborg Ø
Tlf. 21 78 49 53
mrsdelfin@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem
Thomas Pedersen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 23
9200 Aalborg SV
20770666
goelsminde@privat.dk
Bestyrelsesmedlem
Dorthe V. Mikkelsen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 16
9200 Aalborg SV
Tlf. 61 26 64 47
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