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Sensommer og efterår
Efter en dejlig sommer, ser det nu ud til, at det er
blevet lidt mere normalt efterårsvejr.
Det har været en sommer, der har indbudt til
masser udendørs aktiviteter. For mit eget vedkommende har jeg mest dovnet den af i min
lille have. Andre har deltaget i det rige udbud af
udendørs aktiviteter, et sommerramt Danmark
kan byde på.
Selvom sommervejret har været med os, har der
også været kolde gys undervejs.
Når jeg skriver kolde gys, hentyder jeg til de
mange historier, der er dukket op i løbet af sommeren, om dårlig eller direkte ulovlig sagsbehandling i kommunerne på handicapområdet.
Afslag på bevilling af nødvendige hjælpemidler,
så mennesker bliver fange i deres eget hjem.
Hjemtagelse til egen kommune fra botilbud. Vel,
og mærke uden at sagsbehandleren nogensinde
har talt med eller set borgeren.

Det ser ud til, at både Aalborg og Jammerbugt
kommuner har udvidet deres praksis med at lave
afgørelser, som man ved bliver anket. Bare for at
afprøve, hvor lavt man kan sænke serviceniveauet, uden at overtræde lovgivningen.
Hidtil har de ansvarlige politikere været meget
svære at få en kommentar fra i disse sager. De
mange fine ord om social ansvarlighed, der er
nævnt i kommunernes egne beskrivelser af systemet, 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. Læs mere herom
inde i bladet. Husk at bakke op om vores aktiviteter. Glæden ved jeres opbakning er nemlig den
løn bestyrelsen får for sit arbejde.
Peter

Nedskæringer i antal hjælpertimer uden nogen
reel begrundelse.
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Aktivitetskalender
2019
Oktober
Tirsdag den 1. oktober

kl. 16.30-

Pizza og Bowl i Løvvang Bowling Center

November
Tirsdag

den 26 . november kl. 19.00-21.00

Syng julen ind - med FOA koret

December
Tirsdag

den 3 . december

kl. 19.00-21.00

Julebanko

Tirsdag

den 10 . december kl. 18.00-21.30

Julefrokost

Programmet er foreløbigt, og kan ændres.
Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten på Lejbjergcentret.
Hold øje med vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk
Har du en god ide om en aktivitet, vil bestyrelsen rigtig gerne høre om det.

Pizza og Bowl
Tirsdag den 1. oktober 2019
er der arrangeret bowling
i Løvvang Bowling Center,
Løvbakken 8, 9400 Nørresundby.
Vi mødes klokken 16.30 ved indgangen.
Vi bowler fra kl. 17.00 til 18.30, hvorefter der
serveres pizza. Vi bowler både med og
uden ramper, så alle kan være med.
Pris pr deltager (også hjælpere): 50 kr.
Tilmelding senest den 25. september til
Eva på tlf. 23 25 06 77 eller Ann på tlf. 22 40 18 64
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Grillaften
Det var med nogen spænding vi imødeså vores
årlige grillaften.
Annonceringen af arrangementet havde ikke
været helt som ønsket, men alligevel havde
29 medlemmer fundet vej til Lejbjergcentret
denne aften.
Vejret var inde i en regnfuld periode, men heldigvis havde vores formand garanteret godt
vejr, og sådan blev det så.
En lun og stille sommeraften så vi kunne sidde
udenfor, når vi holdt pause fra maden.
Peter havde fået lov at lege chefkok / hovmester og Carl Ove blev i dagens anledning udnævnt til grillmester.
Menuen i år var hjemmelavede spareribs, kyllingespyd, pølser og salatbar. Dertil Anns hjemmebagte flutes.

meget til den, at da det til sidst var tid for den
afsluttende pølse, var det kun et fåtal, der viste
interesse.
Tror alle blev mætte, og havde en god aften.
Det var første arrangement efter en lang sommerferie, og man kunne rigtig fornemme, at
folk syntes det var dejligt at mødes igen.
Super hyggelig aften. Tak for den gode stemning.

Belært af tidligere års erfaring, havde Peter lavet ekstra mange spareribs, og der blev gået så

Eva
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Vi synger julen ind
på Lejbjergcentret

Tirsdag den 26. november
Klokken 19.00 til 21.00
Vi hygger med gløgg og æbleskiver.
FOA koret kommer og underholder.
Arrangementet er gratis og er for alle medlemmer og pårørende.
Det plejer at være en rigtig hyggelig aften.
Tilmelding ikke nødvendig.
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Julebanko
Traditionen tro afhover vi julebanko på Lejbjergcentret

Tirsdag den 3. december kl. 19.00 - 21.00
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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»Julefrokost«
Alle medlemmer med ledsager inviteres hermed til julefrokost/buffet

Tirsdag den 10. december 2019
Kl. 18.00 – 21.30
På Lejbjergcentret, Sonjavej 2, Aalborg
Pris 100 kr. pr. person
Handicaphjælper/-ledsager 50 kr.
Øl og vand kan købes på stedet.
Tilmelding til Eva på tlf: 23 25 06 77 - mail: evacop53@gmail.com
senest den 3. december
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Informationer
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
Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan
sendes til e-mail: Thomas Pedersen,
e-mail: spasser1957@gmail.com
Hovedforbundet – Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 3929 3555
E-mail: dhf@danskhandicapforbund.dk
Hjemmeside www.danskhandicapforbund.dk
Spørg Dansk Handicap Forbund
Har du spørgsmål om lovgivningen, går din sag
i hårdknude, eller har du brug for en, der kan
gå med til et møde i sagen. Så har du mulighed
for at benytte dig af Dansk Handicap Forbunds
korps af rådgivere og bisiddere.
Rådgivning
Dansk Handicap Forbund tilbyder medlemmerne rådgivning og sparring i forbindelse med sager og i nogle tilfælde også støtte til ankesager.
Rådgivningsteamet er sammensat af ansatte
og frivillige konsulenter – alle med relevant
faglig og erfaringsmæssig baggrund.
Har du brug for rådgivning, så ring til hovedkontoret på 3929 3555 eller skriv en mail til
social@danskhandicapforbund.dk. Rådgiverne
har selvfølgelig tavshedspligt.
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Bisiddertjeneste
Hos Dansk Handicap Forbund har vi uddannede bisiddere, som gerne står til rådighed. En
bisidder er en uvildig person, som kan gå med
dig, når du fx skal til møde med kommunen.
Det kan nemlig være svært at have overblik
over det hele, når man er personligt involveret
i en sag og derfor kan det være rart, at der er et
ekstra sæt ører med til mødet.
Alle bisiddere er frivillige, har gennemgået et
bisidderkursus og er efterfølgende vurderet
egnet til opgaven. Bisidderen er ikke ekspert
og kan ikke føre sager for dig. Derimod er en
bisidder en uvildig sparringspartner, som du
kan drøfte situationen med og som kan hjælpe
dig med at bevare overblikket. Bisidderne har
selvfølgelig, ligesom rådgiverne, tavshedspligt.
Ønsker du kontakt til en bisidder kan du kontakte hovedkontoret på tlf. 39 29 35 55 eller
skrive en mail til social@dhf-net.dk
Vi har brug for din støtte
Som medlem af Dansk Handicap Forbund støtter du en god sag og på den måde er du med til
at skabe lige muligheder for alle. Vier taknemmelig for ethvert bidrag uanset størrelse, det er
med til at gøre en forskel.
Gaver og bidrag
Hvis du har lyst og mulighed for det, kan du,
udover dit medlemskab, donere et engangsbeløb eller blive fast bidragyder. Som fast bidragyder indbetaler du et bestemt beløb hver måned/hvert år. Du vælger selv beløbets størrelse.
Gaver og bidrag er fradragsberettigede.
Det er Dansk Handicap Forbund, der indberetter din gave eller dit bidrag til SKAT. Derfor har
vi brug for dit personnummer, så du kan få dit

fradrag. Vil du høre mere om dine muligheder
er du velkommen til at kontakte hovedkontoret
på tlf. 39 29 35 55 eller pr. mail dhf@danskhandicapforbund.dk
Du har mulighed for at give gaver/bidrag på
flere måde, via:
Hjemmesiden
Se på: danskhandicapforbund.dk
Netbank
Du skal bruge kortartkode 01, registreringsnummer 9541 og kontonummer 5401119.
Du kan også lave en overførsel til Dansk Handicap Forbunds konto. Også her skal du bruge
vores kontonummer: registreringsnummer

9541 kontonummer 5401119. Der kan du også
anføre om, der skal ske automatisk overførsel
f.eks. hver måned.
Din egen bank
Du kan få din egen bank til at overføre et beløb til Dansk Handicap Forbund. Ønsker du at
støtte Dansk Handicap Forbund med et fast
månedligt beløb kan du få din bank til automatisk at trække beløbet, som den indbetaler til
Dansk Handicap Forbund uden besvær for dig.
Beløbet skal overføres til registreringsnummer
9541 kontonummer 5401119.
Når du betaler skal du huske at skrive gave og
oplyse navn, adresse og personnummer, hvis
du vil udnytte dit skattefradrag.
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Bestyrelsen
DHF -Aalborg bestyrelse består af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Alle arbejder
aktivt i bestyrelsen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.
Bestyrelsen kan kontaktes samlet på e-mail: bestyrelsen@dhf.aalborg.dk

Formand:
Peter Klitgaard
Ørnevej 19, Tranum · 9460 Brovst · Tlf: 29931262 · Mail: pk.tranum@gmail.com
Næstformand
Kirsten Kjølby
Brohusgade 3B. 3.tv · 9000 Aalborg · Tlf: 60632508 · Mail: kiskjolby@gmail.com
Kasserer
Christian Sørensen
Dannerhøj 109 · 9210 Aalborg SØ · Tlf: 51249983 · Mail: chr@ryk.dk
Bestyrelsesmedlem
Christel W. H. Hansson
Rømøgade 11 St. tv · 9000 Aalborg · Tlf: 29105285 · Mail: haywindau@gmail.com
Bestyrelsesmedlem & Webmaster
Thomas Pedersen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 23 · 9200 Aalborg SV · Tlf: 20770666 · Mail: spasser1957@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13 · 9440 Aabybro · Tlf: 23250677 · Mail: evacop53@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Jette Abildgaard
Sjællandsvej 8A · 9230 Svenstrup · Tlf: 60730582 · Mail: abildgaard@gvdnet.dk
1. suppleant
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2. · 9000 Aalborg · Tlf: 22401864 · Mail: ann@trijes.dk
2. suppleant
Annette Jensen
Vildsundvej 86 · 9220 Aalborg SØ · Tlf: 31517337 · Mail: anettejensen@hotmail.dk
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