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Kære medlem
På Dansk Handicap Forbunds nyligt overståede kongres vedtog deltagerne en pressemeddelelse om diskrimination. Desværre er
der ikke mange medier, der har valgt at bringe
den, så jeg har valgt at bringe den i dette blad.
Pressemeddelelsen griber fat i det problem, at
det i Danmark rent faktisk ikke er forbudt at
diskriminere på grund af handicap.
Kongressen blev som sædvanligt afholdt på
Egmont Højskolen i Hou, og fra Aalborg Afdelingen deltog Ann, Eva og jeg. Desuden deltog Kirsten Kjølby, som i dagens anledning var
lånt ud til Hals Afdelingen.

et forslag fra Forretningsudvalget, der betød
væsentlige omkostningsreduktioner fremover.
Desværre kunne forslaget ikke samle flertal i den
form det blev fremlagt, og efter meget lange
diskussioner, blev et alternativt forslag vedtaget.
Man kan så kun håbe på, at det er nok. Mon
ikke vi kommer til at læse mere herom i næste
nummer af Handicap Nyt.
På hjemmefronten er vi snart færdige med
årets program. Der er endnu et par arrangementer tilbage, inden vi kan holde juleferie.
Næste års aktiviteter er stort set allerede planlagt, og jeg håber vi ses der.

Emnet for kongressen var (igen) forbundets økonomi eller mangel, på samme. Der var fremlagt

Peter Klitgaard

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 10 kr. pr. stk.
Vores gevinstindsamlere har været særdeles flittige.
Blandt andet kan nævnes: Aalborg Hallen – 2 biletter
til »Skatteøen« den 21. februar (værdi 660 kr.) og 2 biletter
til »De 3 musketerer« den 1. marts (værdi 780 kr.)
2 gavekort til Restaurant Fusion a 250 kr.
Desuden tøj, smykker, hårprodukter, gavekort, kaffe,
chokolade, bøger, cremer og meget meget mere.
Tag familien eller en god ven med og se
om i har heldet med jer denne aften.
Tilmelding ikke nødvendig.
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Pressemeddelelse
Hou, 18. oktober 2014

Forbud mod diskrimination
Dansk Handicap Forbunds kongres opfordrer til, at Danmark får en diskriminationslov,
der sikrer, at mennesker med handicap ikke diskrimineres
Det er en grundlæggende menneskerettighed
ikke at blive diskrimineret. Alligevel har Danmark ikke et generelt forbud mod diskrimination uden for arbejdsmarkedet.
Hvis de to gode kollegaer Ahmet, som har en
indvandrerbaggrund og uden handicap, og
Niels, som er kørestolsbruger, vil ind på en restaurant og fejre et fælles arbejdsresultat, og
ejeren ikke vil have dem ind, så kan Ahmet
henvise til, at det er diskrimination, da man
ifølge loven ikke må diskriminere på grund af
race, national eller etnisk oprindelse. Niels har
ingen rettigheder. Biografer, cafeer osv. kan
afvise Niels.
Hvis Niels vil tegne en forsikring, så har et forsikringsselskab lov til at sige, at de ikke vil forsikre ham med henvisning til hans handicap.
Læg dertil, at det generelt set er svært at færdes i samfundet på grund af mangel på elevatorer, kantstensnedsænkninger osv. Tænk
bare på busserne i den kollektive trafik, som i
praksis er utilgængelige for kørestolsbrugere.
I vore nabolande Norge og Sverige er det forbudt at diskriminere mennesker med handicap.
Det ønsker vi også, at det skal være i Danmark.
»I Dansk Handicap Forbund mener vi, at det
vil være godt med en sådan lovgivning. Ikke
fordi at vi ønsker at føre endeløse retssager
mod fx butikker og restauranter og forsikringsselskaber, men fordi et forbud er et godt

signal at sende. Danskere er generelt et lovlydigt folk, og et forbud vil være et godt tiltag
og en fremtidssikring, med en befolkning der
bliver stadig ældre og måske mindre mobile,«
siger landsformand i Dansk Handicap Forbund, Susanne Olsen.
I 2013 påviste en stor levevilkårsundersøgelse
fra SFI, at det er vanskeligt for mennesker
med funktionsnedsættelser at have et helt almindeligt socialt liv på grund af både fysiske
barrierer og fordomme. Omkring en fjerdedel i undersøgelsen, som havde større fysiske
funktionsnedsættelser, havde oplevet at blive
diskrimineret på grund af handicap.
I Danmark er der i lovgivningen beskyttelse
mod diskrimination på arbejdsmarkedet uanset køn, race, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national,
social eller etnisk oprindelse, men uden for arbejdsmarkedet er beskyttelsen mangelfuld. Institut for Menneskerettigheder (IMR) vurderer,
at Danmark har pligt til at indføre et forbud
mod diskrimination uden for arbejdsmarkedet
på grund af handicap.
Danmark var for nyligt til eksamen i FN om
FN’s handicapkonvention, som Danmark har
underskrevet. Opgaven var at få kortlagt,
hvordan det står til i Danmark for mennesker
med handicap. Det endte med 30 anbefalinger til Danmark; heriblandt en lov om forbud
af diskrimination af mennesker med handicap.
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Af regeringsgrundlaget fra 2011 for S-R-SFregeringen fremgår det, at man vil »sikre lige
muligheder og lige rettigheder for alle danske
borgere«, herunder at »diskrimination af enhver form er uacceptabelt, uanset om det sker
på baggrund af køn, seksuel orientering, etnicitet, religion eller handicap.«

116 delegerede fra Dansk Handicap Forbund
opfordrer hermed såvel regeringen som Folketinget til at få vedtaget en diskriminationslov.
For mere information kontakt: Landsformand
Susanne Olsen, Dansk Handicap Forbund,
2076 0101 eller pressetelefon 3028 2267.

Sommerudflugt til Slettestrand
Med høj sol, svag vind og en behagelig temperatur, var rammerne for en vellykket tur sat, da
vi den 4. september tog på tur til Slettestrand.
Der var arrangeret fælleskørsel fra Lejbjergcentret med Olesens Busser, men en del havde valgt at køre selv. De der var med bussen,
fik en lille rundvisning på vejen op, hvor Oluf
fortalte om de steder man passerede.
Klokken 11 ankom bussen og alle samledes
udenfor på bænkene inden maden som bestod af feriecentrets lækre buffet. Der blev rigtig hyggesnakket over den gode mad.

Eftermiddage bød på lidt af hvert. Nogle
ville gerne med en tur i hestevogn, hvor andre valgte en tur til stranden. Noget af det
helt gode ved Slettestrand er, at man kan
komme helt ned til vandkanten på de udlagte kørebaner. Dejligt at mærke den friske
havluft.
Efter en dejlig eftermiddag blev der serveret
kaffe og kage inden turen gik hjemad.
Eva/Peter
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»Julefrokost«
Alle medlemmer inviteres hermed til julefrokost/buffet

Lørdag den 15. november 2014
Kl. 13.00 – 17.00
På Lejbjergcentret, Sonjavej 2, Aalborg
Menu med både fornyelse og tradition:
Karry sild og krydrede Julesild, capers og løg
Hjemmelavet rejesalat med halve æg
Gravad laks m/dild dressing
Sennep/farin glaseret Juleskinke med spinat i fløde
Helstegt Svinekam med frisk rødkål/appelsin salat
Skiver af kold Chicago Roast med pickles og friterede løg
Flødekartofler
Valnødde Paté med drueagurker og syltet græskar
Hjemmelavet Ris á l´amande
Pris 100 kr. pr. person.
Handicaphjælper/-ledsager 50 kr.
Øl og vand kan købes på stedet.
Tilmelding senest tirsdag den 11 novmeber til:
Peter Klitgaard tlf.: 29 93 12 62
Eva Grøn tlf.: 23 25 06 77
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Glimt fra turen til Slettestrand
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Aktivitetskalender
November
Tirsdag d. 4. november
Tirsdag d. 11. november
Lørdag d. 15. november
Tirsdag d. 18. november
Tirsdag d. 25. november

kl. 19.00-22.00
kl. 19.00-22.00
kl. 13.00-17.00
kl. 19.00-22.00
kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Julefrokost
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub/Juleafslutning

December
Tirsdag d. 2. december

kl. 19.00-22.00

Julebanko

2015
Januar
Tirsdag d. 6. januar
kl. 19.00-22.00
Tirsdag d. 13. januar
kl. 19.00-22.00
Tirsdag d. 20. januar
kl. 19.00-22.00
Tirsdag d. 27. januar
kl. 19.00-22.00
Lørdag d. 31. januar
kl. 17.00-22.00
			

Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Kursus og regionsfest i Vrå
(se annonce i bladet)

Februar
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag

d. 3. februar
kl. 19.00-22.00
d. 10. februar
kl. 19.00-22.00
d. 17. februar		
d. 24. februar
kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Vinterferie
Tirsdagsklub

Marts
Tirsdag
Tirsdag
Tirsdag
Onsdag
Tirsdag
Tirsdag

d. 3. marts
kl. 19.00-22.00
d. 10. marts
kl. 19.00-22.00
d. 17. marts
kl. 19.00-22.00
d. 18. marts
kl. 17.30-ca. 22.00
d. 24. marts
kl. 19.00-22.00
d. 31. marts		

Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Tirsdagsklub
Generalforsamling med spisning
Tirsdagsklub
Påskeferie

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.
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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.

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

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

Tilmeldingen er særdeles enkel. Man går blot
ind på hjemmesiden www.dhf-aalborg.dk og
følger linket »Forenings-el« på forsiden.

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

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.

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

Indkaldelse til ordinær
generalforsamling i DHF Aalborg
Onsdag den 18. marts 2015, 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 11. marts 2015 til:
Eva tlf. 2325 0677, email: evacop53@gmail.com,
Peter tlf. 2993 1262, email: pk.tranum@gmail.com
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egen indkørsel og parkeringspladser foran husene. Husene ligger i et naturområde udenfor
Hals by, og der er ca. 2 km. ind til byen hvor
indkøbsmuligheder af dagligvarer, butikker og
havnemiljø med cafeer og restauranter findes.
El og vand afregnes efter forbrug til de gennemsnitspriser vi tre måneder tilbage er blevet
opkrævet for. Pr. 1. november 2014 er KW
prisen 225 kr. Der opkræves ligeledes for rengøring udover selve lejeprisen for huset. Depositum indbetales efter aftale efter bestilling
af sommerhus.

Kommer man til at ødelægge ting, skal det
blot oplyses ved aflevering af sommerhuset.
Kan det indeholdes i depositum sker dette og
ellers opkræves det særskilt.
Der må gerne medbringes hunde (husdyr),
men de må ikke færdes i møblerne. Sker dette
alligevel, opkræves der særskilt for rengøring
efter hund (husdyr).
Kontakt Ulla Ussing Houmann på tlf. +45 25
30 08 57 eller på mail ullaussing@gmail.com
for at bestille et sommerhus.

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.
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Kursus og fest i Vrå
DHF Region Nordjylland afholder kursus og Rystsammenfest

Lørdag den 31. januar 2015 kl. 17.00 – 23.00
Idrætscenter Vendsyssel, Stadionvej 17, 9760 Vrå
Program:
Kl. 17.00
Ankomst
Kl. 17.10
Oplæg om medlemshvervning v/regionsrepræsentanterne
Kl. 18.00
Middag og fest
Menu:
Røget hellefisk m/dilddressing
Fiskefilet Florentine m/sauce bechamel
Helstegt lammekølle m/hvidløg
Græsk salat m/tomater, rødløg, fetaost og dressing
Helstegt oksefilet m/dampede urter
Grøntsags tærte m/årstidens grønt
Forskellige danske og udenlandske oste
Frugtsalat i flødecreme
Brød og smør
Pris for hele arrangementet 75 kr. inkl. 3 genstande.
Der er kun få pladser pr. afdeling, så hurtig tilmelding er nødvendig.
Vi håber vi kan »låne« pladser i de andre afdelinger, så der vil eventuelt
blive oprettet venteliste.
Tilmelding til Peter på telefon 29 93 12 62.

20

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.
Hjælpere og ledsagere
Medlemmer, der har hjælperordning (BPA),
er visiteret til ledsagerordning eller har ledsagerkort kan medtage hjælpere/nødvendige
ledsagere til ½ pris til afdelingens egne arrangementer.
Indlæg til lokalbladet
Sendes til Peter Klitgaard,
e-mail: pk.tranum@gmail.com
Deadline næste blad
19. januar

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 afdeling eller via linket på vores hjemmeside
www.dhf-aalborg.dk.
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.

Udkommer
Uge 7

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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Bestyrelseslisten
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

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

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

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

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

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

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