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Forsinket aprilsnar?
Det var desværre ikke en forsinket aprilsnar,
da Dansk Arbejdsgiverforening den 7. april
offentliggjorde deres forslag til, hvordan man
ville løse det fremtidige Danmarks økonomiske udfordringer.
Førtidspensionister skal have 4.000 kroner
mindre om måneden og kontanthjælpen skal
mindskes, lyder to af i alt 28 nye forslag fra DA.
Filosofien bag forslaget er, at det skal kunne
betale sig at tage et arbejde til mindstelønnen.
Man mener tilsyneladende, at blot man gør det
umuligt at leve af en overførselsindkomst, bliver man rask nok til at arbejde. Det er tilsyneladende ikke gået op for DA, at mennesker på
førtidspension får deres pension fordi de ikke er
i stand til at arbejde og ikke fordi de synes det
er enormt dejligt at være for syge til at arbejde.
Jeg er for så vidt enig i, at det skal kunne betale sig at tage et arbejde, også til mindsteløn.
Men jeg er absolut ikke enig i den løsning på
problemet som DA foreslår. Måske er mindstelønnen i virkeligheden for lav og løsningen
derfor ville være at hæve den.

Et af arbejdsgivernes argumenter, er en sammenligning med sociale ydelser i vores nabolande.
Der er korrekt at ydelserne er en del lavere i
disse lande, men det er skatten og leveomkostningerne også de fleste steder.
Dansk Arbejdsgiverforenings forslag har selvfølgelig ikke en chance, for at blive vedtaget
i Dagens Danmark, men nu er den onde ånd
lukket ud af flasken, og af dårlig erfaring ved
vi, at det ikke er det sidste vi har hørt af den
type forslag. Tonen er blevet skærpet endnu
en gang, og hvad der for få år siden ville være
helt utænkeligt at sige, er nu blevet en del af
den daglige debat.
I alle tilfælde må vi nok erkende, at vi fremover kommer til at kæmpe endnu mere for
vores hårdt tilkæmpede rettigheder end vi har
oplevet tidligere.
Peter

Mini Banko
Tirsdag den 5. maj kl. 18.00 - 21.00
afholder vi et »mini banko« med fine præmier, på Lejbjergcentret.
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 ikke nødvendig.
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Generalforsamling
Onsdag den 18. marts afholdt vi den årlige
generalforsamling på Lejbjergcentret.

styrelsen at finde en måde at arrangere det på
til næste generalforsamling.

Som sædvanligt startede vi med spisning. Menuen var den samme som sidste år, bøf stroganoff med kartoffelmos, rødbeder og grønærter fra Gadekøkkenet i Biersted.

En orientering om fremtidigt arbejde blev taget til efterretning og godkendt.

Der var rigelig med mad, så mon ikke alle blev
mætte?
John Sørensen, næstformand i DHF, blev valgt
som ordstyrer, og under hans rutinerede ledelse gik vi i gang med generalforsamlingen.

Herefter gik vi videre med valg til bestyrelsen
med følgende resultat:
Ann de Place blev genvalgt som kasserer
Thomas Pedersen og Kirsten Kjølby blev valgt
til bestyrelsen.

Eva Pedersen påtog sig opgaven som referent.

Maria Juul og Christian Sørensen blev valgt
som suppleanter.

Efter valg af stemmetællere (som sædvanlig
Bodil og Tove) fremlagde jeg beretningen.
(Beretningen bringes i sin fulde ordlyd her i
bladet).

John Nielsen gav en kort orientering fra hovedforbundet, herunder om de tiltag der er
gjort for at forbedre den økonomiske situation.

I beretningen gjorde jeg en del ud af at redegøre for bestyrelsens beslutning om at eftergive en del af vores tilgodehavende i Hovedforbundet, men det var først efter Ann`s
gennemgang af regnskabet der kom spørgsmål om denne beslutning.

Selvom man har opnået en del, er man stadig
et godt stykke fra at være i mål, og der vil i
hvert fald gå mindst 5 år med særdeles stram
økonomi.

Det endte dog med at både beretning og
regnskab blev godkendt.

Under eventuelt blev der spurgt om salg af
»Handicapjul« kommer op igen.
Dertil kan kun svares, at »Handicapjul« er et
afsluttet kapitel i DHF`s historie.

Der var indkommet et forslag til generalforsamlingen.

Aalborg Afdelingen fylder 85 år i 2016. Vi forventer at fejre det på en eller anden måde.

Kirsten Kjølby foreslog, at der skal arrangeres
kørsel til fremtidige generalforsamlinger, så vi
kan få flere medlemmer til at deltage.

Næste år afholdes generalforsamlingen den
16. marts.
Peter

Forslaget blev vedtaget, og det er nu op til be-
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Beretning, generalforsamling 2015
Det har som sædvanligt været et travlt år for
bestyrelsen.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder og
desuden mødes det meste af bestyrelsen hver
tirsdag her på LC.
Tirsdagsklubben kører stille videre med de
sædv. hold. Der er en stabil (lav) deltagelse
(som sædv.) på holdene. Især IT holdet mangler deltagere. Vi har dog valgt at lade holdene
fortsætte da de udgør en ramme for den øvrige klubaktivitet.

Forslaget dannede grundlag for at kreditorerne (herunder fondene) havde sagt ja til fortsat
at støtte os.
På trods af forslagets vigtighed, blev det nedstemt af kongressen, og dermed var DHFs
fremtid igen særdeles usikker. Ganske vist blev
der vedtaget et alternativt forslag, men uden
de nødvendige besparelser.
På det tidspunkt så jeg i ånden at de 770.000
kr., vi har bundet i hovedforbundet, var tabt,
hvilket ville være en konsekvens af en konkurs.

Til gengæld er vi en lille flok der trofast mødes
hver tirsdag. Der er rigtig meget snak og forskellige aktiviteter.

På den baggrund, traf bestyrelsen (min ide)
efter kongressen at eftergive en del af vores
tilgodehavende (arvemidler 263.000)

Vi fandt en afløser for Jesper til at bestyre cafeen (Abdi), men ligesom Jesper blev han arbejdsramt, og måtte stoppe. Vi leder derfor
med lys og lygte efter en ny.

Det er efterfølgende lykkedes vores direktør,
Jens Bouet, at opnå en ny aftale med kreditorerne og især fondene som holder hånden
under DHF.

Der har i årets løb været en række arrangementer:
Øster Uttrup Dilletanterne
Slettestrand
Minibanko
Grillaften
Harmonikaaften
Juleafslutning med Saltum Kirkekor
Julebanko

Vi skal måske være glade for, at man skylder
så mange penge væk, at det vil påføre kreditorerne store tab ved at erklære os konkurs,
men for et privat firma var det aldrig gået.

DHF kongres 2014.
DHFs kongres blev afholdt i oktober. Fra Aalborg
deltog Eva, Ann de Place, Kirsten Kjølby og jeg.
Kongressen var præget af DHFs økonomi.
Der var udarbejdet et forslag på ny struktur i
DHF, baseret på meget store besparelser.
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Uanset hvordan det går, må vi nok indstille os
på at der går en rum tid, inden vi kan få glæde
af de midler, der er bundet i hovedforbundet.
Meget andet end medlemsaktiviteter
DHF Aalborg (og Jammerbugt) er ikke kun
medlemsaktiviteter. Der bliver lagt et stort arbejde i mange andre ting.
• Mit smertensbarn medlemsbladet. - Der udsendes 4 lokale medlemsblade hvert år. Der
ligger et betydeligt arbejde bag hvert blad,
men jeg mangler i den grad ideer og bidrag

til bladet. Det er svært at blive ved med at
finde på. Jeg ved godt, at jeg på sidste generalforsamling lovede at finde en løsning
på at få indlæst bladet på CD, og jeg troede
egentlig jeg havde fundet løsningen – Det
går bare ikke altid som præsten prædiker i
kirken. Findes der en der vil påtage sig indlæsning af bladet? Min tid rækker ikke.
• Vores FB profil (DHF Aalborg) kan kun anbefales. Jeg prøver at lægge aktuelle indslag
ind, ligesom vores større arrangementer også
er på når vi nærmer os tiden for afvikling.
• Der bliver brugt mange kræfter på at administrere afdelingen, og søge om midler og
tilskud.
• Thomas har overtaget Hjemmesiden og er
flittig til at opdatere den (- medlemsblad)
• Vi har været repræsenteret på flere seminarer og møder rundt omkring.
• Deltaget i møder i DHF region Nord, hvor jeg
er gået hen og blevet regionsrepræsentant
(næste årsmøde er den 28. april i Vrå)
• Flere af vores medlemmer er en del af DHF´s
bisidderkorps, hvor de yder en stor indsats.
Det er mest styret fra hovedforbundet, men
jeg har fået at vide, at der er en stigende
efterspørgsel efter hjælp fra bisiddere.
Handicappolitisk
•
Vi/jeg har deltaget aktivt i handicaprådet
og DH arbejdet i Jammerbugt Kommune.
Blandt andet er jeg med i en arbejdsgruppe
der arbejder med udbud på handicapområdet (hjælpemidler, hjemmepleje og drift af
plejehjem). Desværre er vi ikke repræsenteret i Aalborg men bestyrelsen har udpeget
en ny repræsentant, Christian Sørensen, og
jeg er ret sikker på at han på sigt får gen-

etableret vores indflydelse her.
• Deltaget i diverse seminarer og møder.
• Besvaret rigtig mange henvendelser fra presse og andre. Senest fra Aalborg Kommune,
der gang i et projekt om at gøre noget af
Lundby bakker tilgængelig for bevægelseshæmmede. Hvis der blandt de fremmødte er
nogen, der kunne have interesse i at deltage
i dette projekt, hører jeg gerne fra jer.
• Torsdag den 5. marts deltog jeg sammen
med Willy fra Hals i et møde med Rådmand
Thomas Krarup og myndighedschef Ove G.
Jensen. Mødet var kommet i stand på W og
min foranledning, fordi vi ønskede at drøfte
problemer vores medlemmer oplever i forhold til Aalborg Kommune.
Mødet forløb i en særdeles god stemning, og
der blev både lyttet og noteret.
Blandt emnerne vi nåede var plejehjem i
nærområdet/mulighed for at blive sammen,
samspillet mellem handicapkørsel og hjemmepleje, handicapkørsel generelt (mulighed
for flere ture) og ledsagerordning (for få timer
og hvorfor skal man pludselig skifte ledsager).
Som i kan høre, er det jo ikke kun det der er
synligt for vores medlemmer, der giver arbejde, men uden den, (ofte tidskrævende) indsats, ville DHF Aalborg ikke have den indflydelse vi rent faktisk har.
Til slut tak til mine bestyrelseskolleger, tillidsfolk, ansatte og frivillige for det arbejde der
gør DHF Aalborg til det vi er.
Og også tak til jer medlemmer, der bakker op
om vores aktiviteter.
Peter
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Fremtidigt arbejde
Det forgangne år har jo været fyldt med aktiviteter, og det bliver ikke mindre fremover.

Hovedforbundet vil sikkert også holde os beskæftigede. Vi må forvente at de også fremover kommer med opgaver, der skal løses.

Planlægningen for de kommende 12 måneder
er næsten på plads.

Her tænker jeg især på bisidderopgaver, som
bliver en mere og mere vigtig del af DHFs profil udadtil.

Alle kommende aktiviteter vil løbende blive beskrevet i vores medlemsblad, på vores hjemmeside og endelig på vores FB profil. (IT kursus).
Vi vil aktivitetsmæssigt koncentrere os om det
medlemsnære. Det har vist sig succesfuldt det
foregående år, og jeg håber den tendens fortsætter.
Vi skal arbejde på at gøre hjemmesiden så informativ som muligt.
Man må meget gerne hjælpe til og vi er i hvert
fald åbne over for konstruktiv kritik.
Vi skal også arbejde videre med vores medlemsblad, så det stadig er interessant og vedkommende. Vi vil rigtig gerne have ideer og
forslag til emner vi kan tage op.

Handicappolitisk kommer vi fremover til at
møde store udfordringer. Trængt økonomi i
kommunerne gør at vi må være på vagt overfor urimelige besparelser på handicapområdet.
Vi skal styrke samarbejdet med andre handicaporganisationer, og sammen med den søge
indflydelse.
Ud over alt det nævnte, skal vi jo også huske
at have tid til at ha det sjovt, hvilket bringer
mig ind på, at DHF fylder 90 i år. (Aalborg bliver 85 næste år).
I den forbindelse er der planer om en Regionsfest (antagelig i Vrå).
Peter

Grillaften
Vi tænder op i grillen
Tirsdag den 2. 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 29. maj til:
Jette: tlf. 30 73 05 82 - Peter: tlf. 29 93 12 62
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Aftenskole og tirsdagsklub
Husk at vi starter igen efter sommerferien tirsdag, den 8. september.

Her har du mulighed for at møde andre medlemmer af DHF Aalborg og der vil hver gang
være et bestyrelsesmedlem til stede.

Efterårets udbud af aftenskolehold bliver:
Personlig Udvikling (Fokus)
Computer for alle (Fokus)
Håndarbejde (Fokus)
Bevægelse i varmt vand (DOF Hals)
Der er ledige pladser på alle holdene
Vi har klubaften på tirsdage hvor der er undervisning.

Bestyrelsesmedlemmet kan vejlede dig, hvis
du har et problem relateret til dit handicap og
står naturligvis til rådighed som din kontakt til
lokalbestyrelsen og alle andre dele af Dansk
Handicap Forbunds organisation.
Har du spørgsmål om aftenskole og tirsdagsklub, kan du altid kontakte mig på telefon
29 93 12 62 eller mail pk.tranum@gmail.com
Peter

Computer for alle
Forbinder du en »mus« med alt andet end en
computer?
Er du usikker på, hvad du skal gøre med computeren, når du har tændt den?
Kan du overhovedet tænde en computer?
Føler du dig hægtet af, når nogen snakker om
at finde noget på nettet?
Bliver du usikker, hvis nogen spørger efter
din e-mail adresse, fordi du ikke ved, hvordan
man opretter og administrerer sådan en?
Giver ord som NemID, digital post, netbank og
internet dig sved på panden?
Hvis du kan sige ja til bare et enkelt af disse

spørgsmål, er vores IT kursus en god mulighed for at komme godt i gang under kyndig
vejledning af vores underviser Jussi SchmidtSørensen.
Jussi har stor erfaring fra mange års aftenskoleundervisning.
Der er computere på stedet, men hvis du har
din egen bærbare, er det en god ide at medbringe den. Det er jo den du skal bruge derhjemme.
Pris for medlemmer af DHF: 520 kr.
Vi starter Tirsdagsklub og undervisning tirsdag
den 8. september 2015.
Tilmelding til: Peter Klitgaard tlf. 29 93 12
62 eller mail: pk.tranum@gmail.com
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Glimt fra dilettant
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Et godt tilbud til alle borgere
- i Aalborg Kommune
Den Åbne Linje – 99 82 50 00
Den Åbne Linje er Ældre- og Handicapforvaltningens servicetelefon.
Ring 99 82 50 00 - Den Åbne Linje
• hvis du ønsker oplysninger om dine rettigheder
• hvis du vil vide noget om kommunens serviceniveau
• hvis du vil have »vejvisning i systemet«
• hvis du vil klage over noget
• hvis du har idéer, som kan forbedre kommunens service
• hvis du vil rose kommunen
Den Åbne Linje kan være med til at fjerne
eventuelle misforståelser og være en mulighed for at samle erfaringer med tilfredshed eller utilfredshed omkring kommunens
tilbud på ældre- og handicapområdet. Den
kan derudover også give et indblik i, om der
er forhold, som trænger til ændringer eller
kvalitetsforbedringer.
Din ventil
Den Åbne Linje er også den ventil, hvor du
kan få luft for eventuel utilfredshed med kommunens ydelser. Her betragter man nemlig
ikke klager som noget negativt. De kan være
udtryk for problemer, som kommunen ikke
har været opmærksom på, og som de selvfølgelig gerne vil løse.
Den Åbne Linje er med til at sikre dig bedre
mulighed for information og sikre kvaliteten
af kommunens ydelser.
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Man kan ringe til Den Åbne Linje alle hverdage fra kl. 08.00 til 15.00. Torsdag til kl. 17.00
Vil du kontakte Den Åbne Linje på andre tidspunkter end telefontiden, kan du indtale en
besked på telefonsvareren - så vil man ringe
tilbage til dig hurtigst muligt.
Du kan også sende en e-mail til kontaktcentret@aalborg.dk, evt. med dit telefonnummer.
Så ringer de dig op hurtigst muligt eller besvarer din forespørgsel pr. e-mail.

En tur med familien
- på Moesgaard Museum
Jeg var en lørdag på Moesgaard Museum
sammen med min familie, det var en oplevelse
som jeg syntes alle skal have mulighed for. Det
var en dejlig dag og vi gik rundt i 3 timer og
fik ikke set alt, så man kan sagtens sætte flere
timer af hvis man tager dertil.
Museet er indrettet sådan at handicappede også
kan komme rundt både i kørestol eller på crosser. Man kan komme rundt over alt da der er
elevatorer og handicaptoiletterne er rigtig gode.
Ledsagere kan komme ind gratis hvis man har
et ledsagerkort at fremvise.
Moesgaard Museum gør fortiden levende
Arkitektur og formidling
Gennem betagende arkitektur og nytænkende
formidling får du på Moesgaard Museum en
oplevelse i verdensklasse. Fortiden bliver levende og menneskene bag genstandene træder
frem i udstillingerne, og dermed vil du bedre
kunne forstå den fortid, der har skabt nutiden.
En international attraktion
Det nye Moesgaard Museum er en attraktion
både i kraft af arkitekturen, udstillingerne og
den naturskønne beliggenhed i Skåde Bakker
med udsigt til skov og hav. Moesgaard Museum har to stjerner i Michelins attraktions guide.
Oplevelser for alle
Udstillingerne bliver til gennem brug af scenograferede miljøer og dramatiserede fortællinger
og er baseret på den nyeste forskning. Uanset
alder vil du komme ind i et fællesskab med
samvær og oplevelser på tværs af generationer.

Evolutionstrappen
Evolutionstrappen på Moesgaard Museum er
ikke bare en central del af arkitekturen, der leder dig rundt til museet forskellige udstillinger.
Det er i langt højere grad din mulighed for, at
se hvorfra vi mennesker stammer.
På trappen møder du syv homininer. Homininer betyder »menneskearter«, men de ligner
ikke alle mennesket, som vi kender det i dag.
Kig ind på www.moesgaardmuseum.dk
Kirsten Kjølby
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Festligt, folkeligt og fornøjeligt
- Dilettant i Øster Uttrup Forsamlingshus
Det er vist de tre ord der bedst beskriver årets
»kulturelle begivenhed« den 15. april.
De cirka 50 fremmødte blev budt på gammeldags oksesteg med tilbehør og en dilettantforestilling, der overholdt de bedste danske
traditioner.

Der blev grinet til den store guldmedalje, og
da der også blev serveret flere slags lagkage til
kaffen i pausen, steg tilfredsheden til uanede
højder.
Tak til Øster Uttrup Amatørerne og holdet bag
for en dejlig underholdende aften.
Peter

Drama, intriger, hed sex, en skurk og nogle
»helte« var de ingredienser vi blev budt på og
selvfølgelig endte det hele lykkeligt (selv for
skurken).

Harmonika aften
Tirsdag den 4. august, kl. 19.00 - 22.00
holder vi en hyggeaften med harmonika musik på Lejbjergcentret.
Else Nørnberg fra Brønderslev kommer og underholder os samme
med et par andre musikanter. Else har spillet harmonika lige siden
hun var en lille pige, hvor hun spillede sammen med sin far.
Hun elsker at underholde med sin musik.
Musikanterne medbringer sanghæfter,
så der vil være mulighed for
at få rørt stemmerne.
Vi håber på godt fremmøde.
Der vil blive serveret
kaffe, the og kage.
Pris 25 kr. pr. deltager.
Tilmelding ikke nødvendig.
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Aktivitetskalender
Maj
Tirsdag

d. 5. maj

kl. 18.00-22.00

Banko

d. 2. juni

kl. 18.00-22.00

Grillaften

kl. 18.00-22.00

Harmonika aften

Juni
Tirsdag
Juli
Sommerferie
August
Tirsdag

d. 4. august

Torsdag

d. 20. august		

Bustur til Tyskland

September
Tirsdag

d. 8. september

kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 15. september kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 22. september kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 29. september kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdagsklub

Oktober
Tirsdag

d. 6. oktober

Tirsdag

d. 13. oktober		

kl. 19.00-22.00

Efterårsferie

Tirsdag

d. 20. oktober

kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

Tirsdag

d. 27. oktober

kl. 19.00-22.00

Tirsdagsklub

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, vil bestyrelsen rigtig gerne høre om det.

20

Kursus/festdag i Vrå
I januar afholdt vi kursus/festdag i region
Nordjylland i Vrå. Der var stor tilmelding idet
ca. 100 deltog heraf ca. 20 fra Aalborg Afdelingen. Nogle kom i bus - så var der jo plads til
et par glas, andre valgte at køre selv. Der var
lagt op til en hyggelig dag og alle mødte med
rigtig godt humør.
Dagen startede med at Willy bød velkommen,
hvorefter Peter fremlagde et rigtig godt kursusoplæg der følger her:
Medlemshvervning – Hvorfor det?
– Det går jo meget godt.
Når man kigger på medlemstallet over en årrække, er det slående, at der i dag kun er ca.
halvt så mange medlemmer som for 30 år siden. Dengang blev vi regnet som en stor organisation, og det gør vi vel egentlig stadig, men
vi er blevet overhalet af mange.
DHF – Når man Googler DHF får man en masse frem om håndbold eller Dansk Havfisker
Forbund.
Der er i dag mange foreninger om buddet.
DHF bliver ofte forvekslet med DH eller DHIF.
Der er ikke mange der ved, at vi er en forening for fysisk handikappede. Det var lidt
mere tydeligt da vi i 1925 hed Landsforenin-

gen af Vanføre og Lemlæstede og dengang
var vi også lidt mere alene på markedet. I dag
melder mange sig ind i specialiserede patientforeninger.
Måske skal vi skifte navn til FYHADA – Fysisk
handikappede i Danmark. Vi er i gruppe med
alle andre patientforeninger – en af mange.
For at bevare den fantastiske organisation
DHF er. For at bevare politisk indflydelse og
for at bevare rådgivning m.m., er det vigtigt
at vi er mange.
På det lokale plan er der også gode grunde til
at finde ny medlemmer.
Nogle af de Nordjyske afdelinger har rent faktisk fået flere medlemmer, og resten ligger vel
nogenlunde stabilt.
Men når man ser på, hvem der sidder i bestyrelserne, og hvem der trækker læsset i afdelingerne, er det stort set de samme personer, som
da jeg startede i bestyrelsesarbejde for ca. 7 år
siden. Og problemet er at nogle af os bliver rent
faktisk ældre. Så hvis man ønsker fortsat aktivitet, er det pinedød nødvendigt med nyt blod.
Hvordan får vi ny medlemmer?
Der er ingen tvivl om at mund til øremetoden
er den bedste.

21

Løsningen på det problem, er måske at indføre et system jeg kender fra Hjemmeværnet.
Med gruppeførere, der sørger for at deres
gruppe på 8 til 12 medlemmer møder op.

Skal vi også lave deciderede hvervekampagner?
Skal den enkelte afdeling gøre det? Eller er det
på Regionsplan?
Jeg ved det ikke, men noget bør der snart ske.
Hvordan fastholder vi vores medlemmer? De
medlemmer vi får med mund til øre, har vi
godt fat i.
Der er et imidlertid et andet problem. Vi får en
del ny medlemmer via hovedkontoret, men vi
ser dem aldrig. Mange forsvinder lige så stille
efter nogle år.

Til slut en lille tanke:
Måske skal vi til at være en fagforening for
fysisk handikappede med deraf følgende fradragsret for kontingent. Det er nok ikke nødvendigt med en A-kasse, for man kan jo ikke
rigtig blive fyret fra et fysisk handicap – eller
kan man?
Efter dette oplæg, fortalte Willy os om dagens
menu og den dejlige musik han havde bestilt
til at underholde os. Den blev leveret at »The
Irish Waterfalls«.
Efter den gode middag, skulle benene røres,
så der blev danset igennem, der var da også
nogle kørestole, som forsøgte sig på dansegulvet. Stemningen var helt i top, alle hyggede sig, en dejlig dag.
Eva Pedersen

Bustur til Tyskland
Torsdag den 20. august
har vi hyret Olesens Busser til en herlig indkøbstur til Tyskland.
Afgang fra parkeringspladsen ved Lejbjergcentret kl. 9.00.
Forventet hjemkomst kl. 20.00.
Undervejs gør vi holdt og spiser middag.
Pris for hele herligheden inklusiv middag, kun 200 kr. for medlemmer.
Ikke medlemmer - 300 kr.
Der er plads til ca. 35 deltagere.
Tilmelding senest den 4. august.
Indbetaling af beløbet til vores bankkonto reg.nr: 7442 - Kontonr. 1030862
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Der er stort
Ta’selv’ bord fra

Ta med på en
vidunderlig sejltur
på Limfjordens vande med
Hals-Egense færgen.
Der sejles hver gang fra
Hals ved færgelejet kl. 19.00.
Pris pr billet kr. 350

Billetbestilling på
www. faergejazzhals.dk
eller ved
Willy Øgaard 22 96 93 80

PROGRAM FOR 2015
02. JULI
03. JULI
13. AUGUST
14. AUGUST
20. AUGUST
21. AUGUST
27. AUGUST
28. AUGUST

MUSIK.: EAST COAST OLD STARS
MUSIK.: DE GALVANISEREDE LEOPARDER
MUSIK.: THE IRISH WATERFALLS
MUSIK.: EAST COAST OLD STARS
MUSIK.: DE GALVANISEREDE LEOPARDER
MUSIK.: DE GALVANISEREDE LEOPARDER
MUSIK.: EAST COAST OLD STARS
MUSIK.: THE IRISH WATERFALLS
Dansk Handicap Forbund
Hals afdeling
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Møde med Aalborg Kommune
Torsdag den 5. marts deltog jeg sammen med
Willy fra Hals i et møde med Rådmand Thomas Krarup og myndighedschef Ove G. Jensen. Mødet var kommet i stand på Willys og
min foranledning, fordi vi ønskede at drøfte
problemer vores medlemmer oplever i forhold
til Aalborg Kommune.
Mødet forløb i en særdeles god stemning, og
der blev både lyttet og noteret.
Blandt emnerne vi nåede var:
Plejehjem i nærområdet/mulighed for at blive
sammen når ens partner måtte på plejehjem:
Mange af vores medlemmer er ved at nå den
alder, hvor der er behov for at komme på plejehjem.
Vi har eksempler på, at ægtepar efter adskilles
efter et langt liv sammen, når ægtefællen bliver
placeret på et plejehjem langt væk fra hjemmet.
Thomas Krarup og Ove G. Jensen fortalte om
de muligheder kommunen har, for at tilbyde
plejehjemspladser i nærområdet, og om muligheden for at få en fælles bolig på et plejehjem. Om det sidste fik vi at vide, at selvom
kommunen tilbyder fælles boliger for ægtepar
på et enkelt plejehjem, stort set ikke er interesse herfor.
Samspillet mellem handicapkørsel og hjemmepleje og handicapkørsel generelt (mulighed
for flere ture):
Det sker jævnligt at den bestilte handicapkørsel ikke kommer til den aftalte tid.
Vi har flere gange været ude for, at medlem-

24

mer der er helt afhængige af hjemmeplejen,
ikke har kunnet nå hjem til den aftalte tid,
så hjemmeplejen kommer til en tom bolig og
selvfølgelig må gå igen med uforrettet sag.
Det betyder så at vores medlem kan komme
til at vente i flere timer, før hjemmeplejen igen
har tid til at komme.
Thomas og Ove kunne ikke byde på nogen
løsning på problemet her og nu, men mente
dog at det burde være muligt at lave aftaler
med hjemmeplejen så de eventuelt kunne
komme lidt senere, de dage man var ude af
huset. De var særdeles interesserede i det problem, at det er meget svært at bestille en Taxa
med lift i Aalborg (de kører jo alle sammen NT
kørsel). Det er åbenbart et problem kommunen tidligere har søgt at løse, og Thomas ville
gå videre med sagen.
Ledsagerordning (for få timer og hvorfor skal
man pludselig skifte ledsager?):
Af en eller anden grund har Ledsagerkontoret
i Aalborg den holdning, at borge og ledsager
ikke må blive for gode venner. Det betyder at
de af vores medlemmer, der har ledsagerordning, kan risikere at de pludselig skal have ny
ledsager i stedet for den de kender, med stor
utryghed til følge.
Dette var ikke noget man kendte til i Handicapforvaltningen, og man kunne godt forstå
vores utilfredshed.
Myndighedschefen lovede at tage det op med
Ledsagerkontoret.
Willy og jeg fik også et konkret tilbud med
hjem. Hvis vi ønsker det, stiller kommunen

gerne op med kompetente folk til et møde,
hvor man vil besvare spørgsmål og forklare
om de muligheder kommunen kan tilbyde
handicappede borgere. Vi skal blot finde en
dato, hvor så mange som muligt kan deltage.

Vi vil derfor prøve at arrangere et sådan møde
senere på året.
Peter

Råbjerg Mile
- Handicapdag og rullende trapper
Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen
Vendsyssel, nu for ottende gang lagt en kørestolsbane ud i Råbjerg Mile.
Råbjerg Mile står som et monument over
sandflugtshistorien på Skagens Odde, efter
min mening, er det et sted, som alle bør besøge med jævne mellemrum, hvis det er lang
tid siden man sidst besøgte Milen, så kan der
opleves store forandringer.
Så selv om det ikke er et let arrangement at få
gennemført, er det absolut et af de vigtigste
og vi glæder os til det hver gang.
Kørestolsbanen bliver lagt ud, så alle der ikke
er helt mobile kan færdes på banen, uden det
helt store besvær. Det gælder især kørestolsbrugere samt folk med stok eller rollator.

være midt på Skagen Odde. Herfra kan besøgende se både Skagerrak og Kattegat, så man
får et godt indtryk af naturen i hele området,
simpelt hen fordi vandreklitterne er de højeste
punkter på Skagens Odde.
Onsdag den 8. juli - kl. 13:30 til ca. 16:30
Arrangerer Naturstyrelsen kørestolsbane i Råbjerg Miles ørkenlandskab.
Det har været en fantastisk oplevelse for de
mange fremmødte, som tidligere med stor entusiasme har nydt denne naturoplevelse.
Benyt denne mulighed og mød op med godt
humør, rollator, kørestol og med hjælper fra
familien eller plejen, så tager vi turen i ørkenlandskabet.
Hvad er målet for fremtidens milevandring?
Hvor går den hen?

Hvis man er beboer på en institution anbefales
det, at man har plejepersonale med, eller man
kan jo have familie og venner med.
Underlaget er 3 meter lange og 1,3 meter
brede fiberplader. Pladerne har en vægt og
størrelse, så to mænd kan håndtere dem. Kørestolsbanen begynder der, hvor asfalten på ppladsen slutter. Banen er 350-400 meter lang,
hvilket betyder, at man kan komme så højt op
i sandmasserne at man får fornemmelsen af
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Hvilke planter, fugle og dyr trives i området?
Er der stjernestøv og kviksand i Milen?
Medbring gerne flere spørgsmål.
Fra onsdag den 8. juli vil Kørestolsbanen være
lagt ud.

Mødested: Ved toiletbygningen på Råbjerg
Miles P-plads. (Der er Handicap toilet)
Turledere: Naturvejleder Villy K. Hansen og
skovarbejder Mikael Olesen
Arrangør: Naturstyrelsen, Vendsyssel.

Da det skal være muligt, for rigtig mange, at
benytte, muligheden for en sommerudflugt
og en oplevelse, der vil huskes længe, vil banen være til rådighed i dagene 8. - 9. – 10.
– 11. og 12. juli.
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Naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen
Vendsyssel.

Sommerhuse i Hals

Dansk Handicap Forbunds fire sommerhuse
ligger i natursmukke omgivelser tæt på skov
og strand. Husene er bygget og indrettet specielt med henblik på kunne huse personer
med bevægelseshandicap.
Husene har op til seks sovepladser fordelt på
to soveværelse og en stue. Husene ligger samlet på et større grundareal og har en stor fælles have, ligesom der til hvert enkelt hus er
egne terrasser og havearealer. Husene egner
sig både til storfamilien, der ønsker at leje alle
fire huse på en gang og til den enkelte der
ønsker at komme væk hjemmefra i en kortere
eller længere periode.

randører. Tilsvarende har et af husene fået et
nyt hæve/sænke og elevationssengesystem,
også som udstilling fra en leverandør.
Tre af husene har en hæve/sænke seng og alle
husene har toilet stole og et stort funktionelt
badeværelse.

Husene har alle gennemgået første fase af en
større renovering, hvor de alle er blevet lysnet
indvendigt og malet udvendigt. Der er indlagt
trådløst netværk og kabel tv.

Sommerhusene ligger få hundrede meter fra
vandet og med egen private flisebelagte sti til
stranden. Selve grunden, som er en stor naturgrund, ligger på en lille sommerhusvej, med
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.
For DHF medlemmer er lejen for en uge 3.500
kr. i perioden maj-september. Resten af året er
prisen 2.500 kr.

Den næste fase bliver indsættelse af nyt køkken og bad startende i et hus ad gangen og
med udstillingsmodeller fra forskellige leve-

Kontakt Ulla Ussing Houmann på tlf. +45 25
30 08 57 eller på mail ullaussing@gmail.com
for at bestille et sommerhus.
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Noter
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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.
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
10. august

Udkommer
Uge 36

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

30

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.

Bestyrelseslisten
Formand
Peter Klitgaard
Ørnevej 19 . Tranum
9460 Brovst
Tlf. 29 93 12 62
pk.tranum@gmail.com

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

Næstformand
Kirsten Kjølby
Brohusgade 3B th.
9000 Aalborg
Mobil 60 63 25 08
kiskjolby@mail.dk

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

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

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

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