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Efteråret er her
Ja det virker helt forkert at skrive det, men når 
man kigger i kalenderen, er det sandt.
Efter min mening er sommeren jo lige begyndt. 
I hvert fald når man kigger på vejrudsigten.

Efteråret er en spændende tid.
Det er nu kommunerne fremlægger deres 
budgetter for det kommende år.
Mon vi undgår besparelser på de områder, der 
berører os? – Jeg tror det næppe.

Det kan godt være ordet besparelse ikke frem-
kommer, men hold øje med ord som effekti-
visering og tilpasning, de dækker som regel 
over egentlige nedskæringer.

Det kan også være man gentager successen 
fra sidste år, Hvor man i Aalborg sparede 70 
millioner og tilførte 20 millioner på ældreple-
jen. Den fik man så Nordjyske til at lancere 
som en stor forbedring (de lærer nok ikke at 

læse mellem linjerne på Journalisthøjskolen)

Inde i bladet kan du læse om afholdte og 
kommende aktiviteter.

Den opmærksomme læser bemærker nok en 
lille ændring. Vi har ændret sluttidspunkterne 
for vores aktiviteter fra kl. 22 til 21.30.

Det betyder selvfølgelig ikke, at man skal være 
ude af døren kl. 21.30. Vi har stadig lokalerne 
til kl. 22, men man bedes tage hensyn til det 
når man bestiller kørsel.

Vi oplever ofte at medlemmer først bliver hen-
tet op til en time efter det lovede tidspunkt, 
hvilket betyder at den der skal låse (som regel 
Thomas) kommer meget sent hjem.

Vi ses forhåbentlig i løbet af efteråret.

Peter

Kære medlem

Lige en oplysning om ledsagerkort
Til dem som har ledsagerkort, er der godt nyt.

Vi har meget familie i Norge, da min mand 
er født der. I år prøvede jeg at bruge mit led-
sagerkort i Norge, og det tog de godt imod. 

Så | må prøve at bruge det, hvis | er i uden-
landet. Måske vil de tage godt imod kortet. 
Det er jo værd at prøve.

Hilsen Eva
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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.dhf-aalborg.dk og 
følger linket »Forenings-el« på forsiden.

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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Hjælpemiddel Road Show
Fra kørestolsproducenten Wolturnus har jeg 
modtaget en invitation, som jeg mener, kunne 
have interesse for mange af vore medlemmer.

For andet år i træk tager kørestolsproducen-
ten Wolturnus på Road show sammen med 
ni andre førende virksomheder i den danske 
hjælpemiddelbranche.

De drager på landevejene fra den 27. til 29. 
oktober.

Ud over at fremvise deres produkter, er der 
også et spændende foredrag på pogrammet. 

Her kan du møde dem:
• Tirsdag den 27. oktober,
 Almind Kultur- og Forsamlingshus,
 Rindsholmvej 55 i Viborg, kl. 9-16

• Onsdag den 28. oktober, Stubhuset, 
 Grangårdsvej 11 i Støvring syd
 for Aalborg, kl. 9-16

• Torsdag den 29. oktober, Godsbanen, 
 Skovgaardsgade 3 i Aarhus C, kl. 9-16

Arrangementerne er gratis og åbent for alle 
med interesse for hjælpemidler og kræver in-
gen tilmelding. Der serveres lette traktemen-
ter hele dagen for de besøgende.

Udover at møde virksomhederne, kan du lytte 
til Charlotte Voetmanns foredrag om vigtighe-
den af søvn.

Charlotte Voetmann holder sit foredrag »San-
seintegration i hverdagen – giver øget livs-
duelighed og livskvalitet« om formiddagene 
klokken 10.30-11.30 og om eftermiddagen 
kl. 13.30 – 14.30.

Foredragsholderen, der har gode erfaringer 
med at anvende sanseintegrationsprincipperne 
i praksis, kommer ind på vigtigheden af søvn. 
Søvn er for alle mennesker grundlæggende for, 
at hverdagen fungerer, men for personer med 
fysiske og kognitive dysfunktioner kan søvnen 
være altafgørende for at få hoved og krop til 
at samarbejde i løbet af dagen. En stimulering 
gennem bevægelsessanserne kan være med til 
at stabilisere nervesystemet og forbedre søv-
nen – og dermed øge livskvaliteten.

Salgschef hos Wolturnus, Kim Kallestrup, kan 
kontaktes for en uddybning af dagens pro-
gram: khk@wolturnus.dk, tlf. 81 10 01 55.

De 10 firmaer, som står bag hjælpemiddel 
Road showet
HMN, som udvikler og producerer innova-
tive hjælpemidler til ældre og handicappede 
og er specialister med et af verdens bredeste 
programmer inden for badebænke og bade-/
toiletstole. www.hmn.dk

Jøhl Human Care, der siden 1978 har arbej-
det med løft og forflytning inden for pleje og 
omsorg. Fokus er loftlifte og løftesejl, og si-
den 2007 er stoleløfteren, et hjælpemiddel til 
forflytning og oprejsning omkring spisebordet 
kommet til. www.johlhumancare.dk

Jørn Iversen, som siden 1986 har udviklet og 
produceret innovative trehjulede cykler og el-
scootere til både børn og voksne og desuden 
er leveringsdygtig i et bredt udvalg af tilbehør. 
www.ji.dk

LiftUp, der udvikler og fremstiller innovative 
løsninger inden for velfærdsteknologi, eksem-
pelvis RAIZER, der er en løftestol til at rejse 
faldne personer op. En enkelt hjælper eller 
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falckredder kan nemt og risikofrit udføre op-
gaven. www.raizer.dk

Made for Movement, som forhandler dyna-
miske og individuelt tilpassede stå- og gang-
hjælpmidler. De vokser medbruger i forhold til 
vækst og udvikling. NF-Walker er opbygget af 
et understel med hjul og et skinnesystem, som 
fastgøres til bruger. Bruger kommer op i en 
mere opretstående stilling med god vægtbæ-
ring. www.madeformovement.com

Meyland-Smith, der udvikler og fremstiller 
gangvogne, tandemcykler og carlift og for-
handler eksempelvis bevægelsesstole og The-
vo-madrasser til psykiatrien og til ældre med 
demens, parkinsons syge m.m. samt senge til 
børn. www.meyland-smith.dk

PF Mobility, der giver gangbesværede og 
kørstolsbrugere frihed, mobilitet og større 
frihed til at deltage i livet omkring dem ved 
hjælp af fi rmaets højt udviklede og egenpro-
ducerede handicapcykler og kørestolsramper. 
www.pfmobility.dk

Pro Comfort, som er specialist i individuel 
tilpasning af hjælpemidler og har Sundheds-
styrelsens tilladelse til at fabrikere medicinsk 
udstyr efter mål – klasse 1. Brugeren skal kun 
undvære sit hjælpemiddel i en-to dage.  
www.procomfort.dk

Pro Tac, der udvikler og producerer hjælpe-
midler ud fra professionel erfaring inden for 
ergoterapi, eksempelvis kugledynen, der vir-
ker både angstdæmpende og beroligende, 
fordi den øgede fornemmelse af kroppen og 
kroppens grænser giver tryghed.  
www.protac.dk

Wolturnus, der producerer og forhandler 
kørestole og mobilitetshjælpemidler til børn, 
unge og voksne, håndcykler og sportskøre-
stole, der giver den enkelte bruger maksimal 
frihed til at tage del i livet.
www.wolturnus.dk

Peter

Juleafslutning
Tirsdagsklubben og aftenskolen holder juleafslutning på Lejbjergcentret

Tirsdag den 1. december kl. 19.30 - 21.30

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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Julebanko
Traditionen tro afholder vi julebanko på Lejbjergcentret

Tirsdag den 8. december kl. 19.00 - 21.30

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.

Banko den 5. maj

Vores banko er et af de tre sommer aktiviteter 
som der er rigtig god opbakning til. 

Som sædvanlig var der masser masser af fi ne 
gevinster. Peter var vores opråber. Spændin-
gen var stor. »Kom nu med det tal jeg mang-
ler Peter«.

Der var mange som kom hjem med gode ge-
vinster.

I pausen fi k vi pølser med brød, hyggesnak-
ket, kigget på de gevinster som man havde 
vundet.

Efter pausen forsatte vi med spillet, hvor 
spændingen om at vinde en af de mange fi ne 
gevinster fortsatte.

Vi håber på lige så stort fremmøde til vores 
julespil.

Eva
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Aftenskole og tirsdagsklub
Husk at vi starter igen efter sommerferien tirs-
dag, den 8. september. 

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. Priserne 
er endnu ikke helt fastlagt, men kommer til at 
ligge mellem 450 og 550 kr. - Langt billigere 
end aftenskole andre steder.

Vi har klubaften på tirsdage hvor der er un-
dervisning.

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

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 tirsdags-
klub, kan du altid kontakte mig på telefon 
29 93 12 62 eller mail pk.tranum@gmail.com

Peter

90 års fødselsdag
I november fylder Dansk Handicap Forbund rundt. Det har vi besluttet 

at fejre i Aalborg Afdelingen. Derfor bør du sætte X i kalenderen

Lørdag den 31. oktober kl. 17.00 - 21.30
På Lejbjergcentret

Hvor afdelingens medlemmer inviteres, 
så vi sammen kan fejre de mange år.
Aftenens program og menu er endnu ikke planlagt, 
men bestyrelsen har besluttet, at prisen bliver latterlig lav.

Pris pr. deltager 25 kr. inkl. mad og 1 øl/vand, men uden 
yderligere drikkevarer. Der kan købes øl, vand og vin.

Tilmelding senest  fredag den 23. oktober til:
Eva på tlf. 23 25 06 77 - Kirsten på tlf. 60 63 25 08 
Peter på tlf. 29 93 12 62
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Grillaften
Vejret var desværre ikke med os.
 
Den danske sommer har desværre ikke været 
god i år og denne aften var da heller ikke no-
gen undtagelse.
 
Der var god tilmelding, og vores medlemmer 
kom med godt humør, på trods af at regnen 
silede ned. 

Det varede lidt inden vi kom i gang.

Vi skulle egentlig have brugt centrets grill, 
men vi kom til en helt ny grill som aldrig havde 

været i brug. Vi blev da enige om, at bruge 
den grill Peter havde taget med. Desværre var 
den ikke så stor, men det gik godt alligevel.
Carl-Ove som var vores grillmand denne aften, 
klarede det med bravour. 

Alle fik det, de kunne spise og stemningen var 
da også i top, selv om der blev lidt ventetid 
på maden.

Håber på bedre vejr til næste år.

Eva
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Harmonikaaften, den 4. august
Vi har nu, i et par år, forsøgt os med harmo-
nika underholdning her sidst på sommeren.

I år havde vi bestilt Go-Jawten fra Biersted til 
at underholde os. 

De stillede med 8 mand, og havde medbragt 
sanghæfter, så vi kunne få rørt stemmerne.  
Jette havde bagt dejlig kage til pausen.

Selvom rammerne for en rigtig hyggeaften 
således har været i orden, har der desværre 
været alt for dårligt fremmøde til disse aftner, 
men for de få der mødte op, har det været 
gode og hyggelige aftener.

Så det med at gentage det i år igen, var nok 
en dårlig ide.

Der er ellers blevet efterlyst nogle syng sammen 
aftner, men da der desværre ikke har været stor 
opbakning, må vi nok prøve noget andet.

Måske vi skal springe august over, da der sta-
dig er nogle af vores bruger der har ferie. 
 
Derfor efterlyser vi nogle forslag fra jer med-
lemmer, da det jo er jer, der skal have glæde af 
det vi laver. Jeg har tænkt på om vi skal satse 
noget mere på mad / hygge aftner.

Eva
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September

Tirsdag d. 8. september kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 22. september kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 29. september kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Oktober

Tirsdag d. 6. oktober kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 13. oktober  Efterårsferie

Tirsdag d. 20. oktober kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 27. oktober kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Lørdag d. 31. oktober kl. 15.00-21.30 Jubilæumsfest

November

Tirsdag d. 3. november kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 10. november kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 17. november kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 24. november kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub

December

Tirsdag d. 1. december kl. 19.00-21.30 Tirsdagsklub - Juleafslutning

Tirsdag d. 8. december kl. 19.00-21.30 Julebanko

 

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.

Aktivitetskalender
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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.

Hjælpere og ledsagere
Medlemmer, der har hjælperordning (BPA), 
er visiteret til ledsagerordning eller har led-
sagerkort kan medtage hjælpere/nødvendige 
ledsagere til ½ pris til afdelingens egne arran-
gementer. 

Indlæg til lokalbladet
Sendes til Peter Klitgaard, 
e-mail: pk.tranum@gmail.com

Deadline næste blad Udkommer
10. august 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

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

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 
Kirsten Kjølby
Brohusgade 3B th.
9000 Aalborg
Mobil 60 63 25 08
kiskjolby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
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

Bestyrelseslisten

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

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

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

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




