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Sensommer og efterår!
Efter en sommer, der tilsyneladende ingen 
ende ville tage, ser det nu ud til, at det er ble-
vet lidt mere normalt vejr.

Det har været en sommer, der rigtig har ind-
budt til udendørs aktiviteter. For mit eget ved-
kommende mest i min lille have. Andre har 
deltaget i det rige udbud af udendørs aktivi-
teter, et sommerramt Danmark kan byde på.

Når jeg skriver kolde gys, hentyder jeg til de 
mange historier, der er dukket op i løbet af som-
meren, om dårlig eller direkte ulovlig sagsbe-
handling i kommunerne på handicapområdet.

Afslag på bevilling af nødvendige hjælpemid-
ler, så mennesker bliver fange i deres eget 
hjem. – Lukning af bosted, med deraf følgen-
de tvangssflytning af beboerne. – Hjemtagelse 
til egen kommune fra botilbud. Vel, og mærke 
uden at sagsbehandleren nogensinde har talt 
med eller set borgeren. – Nedskæringer i antal 
hjælpertimer uden nogen reel begrundelse.

Desuden ser det ud til, at der er opstået en ny 
trend i nogle kommuner. Man laver afgørelser 
som man ved bliver anket. Så sparer man på 
hjælpen, indtil der foreligger en afgørelse fra 
Ankestyrelsen. Vel og mærke et ankesystem, 

der nærmest må beskrives som værende brudt 
helt sammen. 

I 2010 var sagsbehandlingstiden ca. 4 måne-
der i de Sociale Nævn. Efter at man har ned-
lagt de Sociale Nævn, er ventetiden i Ankesty-
relsen, der nu behandler alle sager, steget til 
ca. 10 måneder.

Hidtil har de ansvarlige politikere været meget 
svære at få en kommentar fra i disse sager. De 
mange fine ord, inden sidste valg, om social an-
svarlighed, synes desværre helt at være glemt.

Alt dette gør, at det fremover er endnu mere 
nødvendigt at bakke om det arbejde, Dansk 
Handicap Forbund gør for at forbedre systemet.

Sensommer og efterår er også den tid, hvor vi 
starter vores aktiviteter op igen.

I forhold til tidligere annonceret, er der lagt 
en enkelt aktivitet mere ind i programmet. 
Bestyrelsen har besluttet at holde julefrokost 
lørdag den 15. november. Læs mere herom 
inde i bladet.

Husk at bakke op om vores aktiviteter. Glæ-
den ved jeres opbakning er nemlig den løn 
bestyrelsen får for sit arbejde.

Varm sommer og kolde gys
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De tre sommerarrangementer
Minibanko, grill- og harmonikaaften
Vi gentog disse 3 hyggeaftner i håb om at in-
teressen var lige så stor som sidste år. 

Den 6.maj var der, som det første af de 3 
sommerarrangementer, minibanko.
Trine og Jette havde været så gode til at samle 
gevinster ind til Julebanko, at der, med supple-
ment af nogle gavekort fra Matas, var masser 
af præmier at spille om.
Peter styrede slagets gang, og Abdi og Jonas 
var i køkkenet, og sørgede for kaffe og pølser 
i spillepausen.
Den gode stemning havde medlemmerne selv 
medbragt, og som sædvanligt var der mange 
heldige vindere.

Grillaftenen den 3. juni, blev noget af et 
tilløbsstykke. Der mødte 46 op.
Da vores formand ikke havde fået helt klare 
meldinger fra vejrguderne, var der ændret lidt 
i menuen i forhold til sidste år, så der ikke var 
helt så meget der skulle på grillen, som Abdi i 
øvrigt havde helt styr på. 
Der blev udtrykt stor tilfredshed med maden, 
også selvom pølserne var noget krydrede. 
(indkøberne havde ikke helt fået tjekket, hvad 
det var de købte).
Da der også var mulighed for at få noget til 
halsen, blev det en rigtig dejlig aften.

Sidste sommerarrangement var vores 
harmonikaaften den 5. august.
Vi havde hyret Else Nørnberg og hendes mak-
ker Jacob til at underholde os et par timer.
Noget af underholdningen skulle vi selv stå 
for, idet de havde medbragt sanghæfter, som 
vi kunne vælge fra.
Alle var gode til at komme med forslag om, 
hvad vi skulle synge. I pauserne mellem san-
gene underholdt Else med små sjove historier, 
der fik os alle til at grine.
Desværre kom der ikke ret mange denne af-
ten. Lidt skuffende taget i betragtning af, 
hvor mange der havde tilkendegivet de ville 
komme. Måske havde sommervarmen påvir-
ket hukommelsen.
De af os, der mødte op, havde heldigvis en 
særdeles fornøjelig aften.

Eva / Peter
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Tirsdagsklub
Husk at Tirsdagsklub og undervisning starter igen 

Tirsdag den 2. september på Lejbjergcentret.

Som tidligere er der mulighed for at deltage på følgende hold:

Bevægelse i varmt vand
Computer for alle

Meditation og personlig udvikling
Håndarbejde

Priser fra 450 til 500 kr.
Vi mødes i alt 12 gange inden jul.

Kontakt Peter på tlf.: 29 93 12 62, hvis du vil vide mere herom.
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Glimt fra banko
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Køb forenings-el og støt DHF Aalborg
For et par år siden tilmeldte vi os som Forenings 
Partner hos Energi Nord.

Det betyder, at du via dit strømforbrug kan støt-
te DHF Aalborg, hvis du tilmelder din husstand 
til ForeningsEl.

Du betaler ikke mere for strømmen, men Energi 
Nord giver os 2 øre pr. kWh du bruger.

Det er ikke meget (mellem 50 og 80 kr. årligt pr 
husstand) men gav os alligevel 2028 kr. i 2013. 
- Penge der er god brug for.

Vi skulle meget gerne have det beløb til at blive 
større – udgifterne til arrangementer bliver jo 
ikke mindre.

Man behøver ikke være husejer, for at tilslutte 
sig ForeningsEl, det er for alle husstande.

Tilmeldingen er særdeles enkel. Man går blot 
ind på hjemmesiden www.foreningsel.dk og 
tilmelder sig. Anfør at du vil støtte Dansk Handi-
cap Forbund Aalborg afdeling.

Hvis du ikke har adgang til internet, eller ikke 
er tryg ved at tilmelde dig her, kan du kontakte 
vores kasserer Ann de Place på tlf. 22 40 18 64. 
Hun vil hellere end gerne hjælpe dig.

Du kunne jo også opfordre familie og venner til 
at tilslutte sig ForeningsEl, og derved støtte det 
gode formål.

Peter
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»Julefrokost«

Alle medlemmer inviteres hermed til julefrokost/buffet

Lørdag den 15. november 2014
Kl. 13.00 – 16.00

På Lejbjergcentret, Sonjavej 2, Aalborg

Pris 100 kr. pr. person. 
Handicaphjælper/-ledsager 50 kr.
Øl og vand kan købes på stedet.

Tilmelding til: 
Peter Klitgaard tlf.: 29 93 12 62 

Eva Grøn tlf.: 23 25 06 77 
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Glimt fra grillaften
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Juleafslutning
Tirsdagsklubben og aftenskolen holder juleafslutning på Lejbjergcentret

Tirsdag den 25. november
Klokken 19.30 til 22.00

Vi hygger med gløgg og æbleskiver.

Som sædvanligt underholdes der med korsang, 
og mon ikke der sniger sig et par julesange ind i programmet.

Arrangementet er for alle medlemmer, og ikke kun for 
de faste brugere af tirsdagsklubben, så mød endelig op. 

Det plejer at være en rigtig hyggelig aften.

Tilmelding ikke nødvendig.

Julebanko
Traditionen tro afholder vi julebanko på Lejbjergcentret 

Tirsdag den 2. december
Klokken 19.00 til 22.00

Første plade inkl. kaffe/te og brød 
koster 25 kr.

Efterfølgende plader koster 10 kr. pr. stk.

Som sædvanlig vil der være masser 
af gevinster, så tag familien eller 
en god ven med og se om I 
har heldet med Jer denne aften.

Tilmelding ikke nødvendig.
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September
Tirsdag d. 9. september kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 16. september kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 23. september kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 30. september kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Oktober
Tirsdag d. 7. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 14. oktober  Efterårsferie
Tirsdag d. 21. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 28. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

November
Tirsdag d. 4. november kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 11. november kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Lørdag d. 15. november kl. 13.00-17.00 Julefrokost
Tirsdag d. 18. november kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 25. november kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub/Juleafslutning

December
Tirsdag d. 2. december kl. 19.00-22.00 Julebanko

2015

Januar
Tirsdag d. 6. januar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 13. januar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 20. januar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 27. januar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Februar
Tirsdag d. 3. februar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 10. februar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 17. februar  Vinterferie
Tirsdag d. 24. februar kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Sæt allerede nu ✘ i kalenderen onsdag den 18. marts 
hvor vi afholder vores generalforsamling med spisning

Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten på Lejbjergcentret.
Programmet for 2015 er foreløbigt, og kan ændres.

Hold øje med vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk 
for aktuelle oplysninger om aktiviteter!

Har du en god ide om en aktivitet kan kontakte bestyrelsen.

Aktivitetskalender
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Glimt fra harmonikaaften
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Noter
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Noter
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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: 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 ordnin-
ger, 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 Udkommer
13. oktober Uge 45

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

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 e-
mail 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.

Informationer
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Formand 
Peter Klitgaard
Ørnevej 19 . 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

Næstformand 
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13
9440 Aabybro
Tlf. 98 27 22 17
Mobil 23 25 06 77
evacop53@gmail.com

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

Bestyrelsesmedlem 
Dorthe V. Mikkelsen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 16
9200 Aalborg SV
Tlf. 61 26 64 47
vetterdorthe@gmail.com

Bestyrelseslisten

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

Bestyrelsesmedlem
Maria Juul
Marie Curies Allé 133
9220 Aalborg Ø
Tlf. 21 78 49 53
mrsdelfin@hotmail.com

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

2. Suppleant
Christian Sørensen
Dannerhøj 109
9210 Aalborg SØ
Tlf. 51 24 99 83
c_sorensen@gvdnet.dk




