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Mindeord
- for Formand DHF Aalborg og Jammerbugt Peter Klitgaard
Vores altid glade formand Peter Klitgaard er
stille sovet ind efter kort tid sygdom tirsdag
den 16. februar 2021.
Peter Klitgaard blev kun 66 år.
Peter var altid en glad person som forstod at
hjælpe hvor han kunne samt en god formand
for bestyrelsen.
Peter havde humor, var til en rap bemærkning
og var vellidt over alt.
Peter var formand, bisidder og tilgængelighedskonsulent inden for DHF Aalborg og Jammerbugt.
Peter havde derud over mange ting i ilden, som
han brændte for at hjælpe til med, for de svage
i samfundet.
Han stod for vores medlemmer som en glad,
stabil og handlekraftig formand man altid kunne komme til hvis man havde brug for hjælp.

Ære være hans minde.

Vi kan kun sige at vi altid vil tænke på Peter og
kommer til at savne ham meget.

Bestyrelsen og medlemmer i Dansk Handicap
Forbund Aalborg og Jammerbugt

4

hjælpe andre bisiddere med problemstillinger/viden.

Peters hjerte bankede også for medlemmerne i Aalborg
vellidt.

Mindeord for Peter Klitgaard
Det var med stor sorg, da vi modtog beskeden
om, at Peter Klitgaard pludseligt var afgået ved
døden tirsdag den 16. februar om aftenen og
bisættes torsdag den 25. februar 2021 fra Tranum kirke.

Det handicappolitiske arbejde i Jammerbugt Kommune
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hans store stolthed, og som han altid
billeder
viste de nyeste billeder af.
Peters farverige personlighed var en fryd at Æret være Peter Klitgaards minde.
være sammen med. Man var altid sikker på et Æret være Peter Klitgaards minde.
godt grin med den gode sorte humor, han så
vegne
PåDansk
DanskHandicap
Handicap Forbunds
Forbunds vegne
åbenlyst besad og som hurtigt smittede alle På
omkring ham.
Peter har i mange år fungeret som administrator for DHF’s facebookgruppe, og vi har været
utrolig glade for den enorme og utrættelige
indsats, han har lagt her og i forbundet generelt. Hans positive indstilling til livet og hans
sikre hånd som administrator i gruppen og på
siden vil blive savnet.

Susanne
landsformand
SusanneOlsen,
Olsen, landsformand

Som mangeårig anerkendt bisidder
for forbundet har respekten altid været
stor omkring Peter og hans viden. Dygtig,
professionel og rolig var kendetegnet for
Peters virke som bisidder. Mange borgere vil
huske ham, som den bisidder, der kæmpede
deres sag til det sidste og vandt. Og
samtidig stod han altid klar til at hjælpe
andre bisiddere med problemstillinger/
viden.
Peters hjerte bankede også for medlemmerne i Aalborg og Jammerbugt afdeling, hvor
han var utrolig vellidt.
Det handicappolitiske arbejde i Jammerbugt
Kommune fyldte meget i hans hverdag, hvor
han både sad i handicaprådet og brugte
sin uddannelse som tilgængelighedsrådgiver. Der er ingen tvivl om, at det
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Nye parkeringsmuligheder
Nye Parkerings muligheder VED Meny
Østre Havnegade 17
Så er der kommet en ny Meny til byen. Parkeringen ligger i en sidegade som kører indtil Østre
Havnegade 17, 9000 Aalborg. Selve P-huset
hedder HAVNEMØLLEN.
Der er 4 handicappladser i stuen. Kører man ind
er der en bøje der siger 2,5 m så de store kassebiler har mulighed for at holde der. Man skal
ikke køre videre op på etagerne, der er der ikke
højde til store biler.
Når man kommer ud fra parkeringshuset og
skal i Meny drejer man til højre og ikke ret lang
derfra er indgangen. En dejlig stor butik at komme ind i og plads både til kørestole og crosser.
Kirsten Kjølby
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Nye handicappladser ved Netto på Vesterbro
Efter en snak med Nettos inspektør og Aalborg
Kommune er der nu opsat 3 handicapskilte på
den store plads bag ved Netto.
Det er 3 pladser som skulle have været der, men
som de lige havde (glemt) at der skulle være
skiltning på. Men så er det godt, at vi selv kan
gøre opmærksom på det.
Man kører ind fra Holbergsgade på parkeringspladsen. Inde på pladsen ligger der 1 handicapplads for enden af cykelskuret, de andre 2 ligger
i den anden ende af pladsen, en på hver sin side.
En dejlig NETTO at handle i og hvor der er plads
til kørestole og crosser.
Kirsten Kjølby

Nu rulles vaccinationsprogrammerne ud
4. januar 2021
2021 bliver året, hvor vaccinerne mod COVID-19 rulles ud efter en ganske bestemt prioriteret
rækkefølge. Der vaccineres allerede på livet løs på plejecentre og blandt udvalgt kritisk personel.
Der er defineret en række grupper, som ud over
mennesker på plejehjem for eksempel omfatter modtagere af personlig og praktisk hjælp
over 65 år, bestemte aldersgrupper og personer, som på grund af deres sygdom, er særligt
udsatte. Hertil kommer sundhedspersonale og
andre kritisk funktioner, som vil komme i betragtning via deres arbejdsgiver.
Sundhedsstyrelsen har udsendt et foreløbigt
materiale, som beskriver hvilke grupper, der
prioriteres, men der ligger ikke præcise planer
for de enkelte faser. Når man læser materialet,
står det klart, at der vil være flere myndigheder
og aktører involveret i visitation til vaccinen.
Derfor er det svært at give et enkelt svar på,
hvem, der er omfattet, hvornår og hvordan
man skal forholde sig.
Handicaphjælpere omfattet
I Dansk Handicap Forbund har vi sammen med

de øvrige handicaporganisationer lagt pres på
for at få handicaphjælperne omfattet af det,
der kaldes kritisk funktion. Mange borgere
med hjælpeordningen BPA er særligt udsat for
smitten og udsættes for risici, når mange forskellige hjælpere kommer i deres hjem.
Derfor har det været afgørende for os, at hjælperne omfattes. Vi glæder os over, at dette nu
er tilfældet.
Hjælperne vil blive omfattet af vaccinationer
via arbejdsgiverforeninger eller -firmaer. For
de borgere, som selv er arbejdsgivere på deres
ordning, henviser vi til kommunen for nærmere vejledning.
Hvordan skal man forholde sig?
I Dansk Handicap Forbund forstår vi til fulde, at
nogen kan sidde med en tvivl om, hvor de kan
henvende sig. Derfor følger vi situationen nøje
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for at holde os opdateret på, hvilke grupper, der
er omfattet, og hvor man skal henvende sig.
Der er forskel på, om der er tale om vaccinationer til hjælperne, eller om man ønsker viden
om vaccination på baggrund af sin diagnose.
Vi er oplyst om, at man vil modtage information via e-boks og for digitalt fritagede via
brevpost.

Desuden kan der søges vejledning både hos de
behandlingssteder, man er tilknyttet, hos egen
læge og hos kommunerne, men da det er en
enormt program, der skal rulles ud, og myndighederne lige nu er under stort pres, opfordrer vi
medlemmerne til at orientere sig på sundhedsmyndighedernes hjemmesider. Vores rådgivere
tager desuden gerne en drøftelse med medlemmerne ud fra deres individuelle situation.

Mennesker med handicap køber selv hjælp
- fordi kommunernes egne tilbud er utilstrækkelige
DH har spurgt mennesker med handicap og pårørende om, hvordan de vurderer hjælpen fra
kommunen. Mange svarer, at de føler sig nødsaget til selv at købe sig til hjælp, og at kommunerne vægter økonomien højest, når de udmåler støtte.
Det viser en ny DH-undersøgelse om kommunernes støtte til mennesker med handicap.
I dag lever over 500.000 mennesker med et
handicap – og langt flere er pårørende og har
fx en ven, en nabo eller en i familien, der lever
med et handicap.
Mange af dem oplever, at vores velfærdssamfund ikke er der for dem. De må kæmpe sig til
at få den støtte, de har brug for. Og de fleste
har hverken kræfterne eller ressourcerne til det.

Her er nogle af tallene fra vores nye undersøgelse:
• 40 procent har købt privat hjælp.
• 	44 procent oplever, at kommunen vægter
økonomi højest, når de udmåler støtten.
• 	45 pct. mener, at kommunerne undlod at
lytte til eksperter i deres sag
Undersøgelsen viser også, at kommunerne forsøger at hjemtage mange borgere til egne tilbud. Det er nemlig billigere for kommunerne.
De fleste svarer, at hjælpen herefter er blevet
markant dårligere.
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Fælles løsninger

10. februar 2021
Borgerbevægelsen #enmillionstemmer agiterede den 26. januar i Altinget for en adskillelse af
visitation, finansiering og udførelse af opgaver på handicapområdet – et spændende indlæg,
som viser, at både borgerbevægelser og handicaporganisationer peger i den samme retning.
Når borgerbevægelsen #enmillionstemmer har
samlet 50.000 støtter på et borgerforslag om at
flytte handicapområdet fra kommunerne, så viser det, at bevægelsen med en meget enkel overskrift har ramt plet i forhold til at rejse et krav om
politisk handling på handicapområdet – et krav
om, at det ikke længere er tid til snak og uvirksomme hensigtserklæringer og lappeløsninger.
Det skriver landsformand Susanne Olsen onsdag i Altinget Social.
Ser vi et øjeblik bort fra den meget skarpt
skårne overskrift, så er vi i Dansk Handicap Forbund enige i centrale dele af målet. Vi håber
inderligt, at diskussionen herfra kommer til at
handle om det store behov for en oprydning
i de strukturproblemer, som fulgte i kølvandet
af kommunalreformen frem for en forsimplet
debat om ’et for eller imod’ borgerforslaget, så
vi overser både borgergruppens og organisationernes krav om store forandringer på handicapområdet. Det må ikke ske.

Borgergruppen peger på vigtige problemer
Når #enmillionstemmer i sit indlæg problematiserer kommunernes mange kasketter, som
omfatter både visitation, finansiering og udførelse, så peger de på præcis de samme udfordringer, som vi i Dansk Handicap Forbund
længe har udpeget som problematiske. Særligt
mener vi, at der skal fokuseres på, at der skal
specialviden ind i visitationen, og at der skal
etableres stærke vidensenheder, som går på
tværs (fx regionalt), som skal inddrages for at
sikre borgerne den rette hjælp fra starten.
Det vil være en investering i det enkelte menneske, som er i hele samfundets interesse.
Endelig tror vi også, at handicapområdet bør
finansieres anderledes, end det er tilfældet i
dag, så faglighed ikke nedprioriteres på grund
af kommunens økonomi her og nu.
Sådan set tror jeg, at mange af ændringerne vil
bringe positive forandringer til både borgerne
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og systemet. For jeg kan ikke forestille mig, at
den nuværende situation er tilfredsstillende for
kommunerne.
Jeg tror på, at kommunerne virkelig ønsker at
gøre det godt, men de står med en konstant
afvejning mellem borgernes krav om hjælp på
den ene side og økonomi på den anden side.
Det er ikke en balance, kommunerne kan holde, når den kommunale økonomi ser ud, som
den gør. Samtidig har mange kommuner ikke
den specialiserede viden, området i mange tilfælde kræver, og derfor ender økonomien med
at fylde for meget.
Den præcise løsning (når vi når så langt) på de
kolossale udfordringer på handicapområdet,
skal i vores optik være meget gennemtænkt og
bygge på stærke analyser, og det afgørende er,
at borgerne mødes individuelt og kompetent i
det rette miks mellem nærhed lokalt (kommunalt), det specialiserede, som fx kan være regionalt, og solidarisk finasiering.
Og så kommer vi i øvrigt heller ikke uden om, at
der er behov for en retssikkerhedspakke, som
bidrager til at rydde op i det kaos, som et betydeligt antal borgere oplever netop nu.
Denne gang er det alvorligt
Samtidig må det heller ikke tage for lang tid.
Hvis man kigger på de udfordringer, menne-

sker med handicap står i, så bliver det tydeligt, at vi ikke har meget tid. #enmillionstemmer og handicapbevægelsen kræver – med
rette – handling nu, og derfor må vi ikke
spilde tiden.
Nogle peger på, at den igangværende specialeplanlægning skal løse udfordringer, mens borgere, handicaporganisationer og mange andre
aktører allerede nu peger på, hvor de mulige
løsninger kunne ligge.
Jeg tror, vi skal se det som et samlet hele. Det er
virkelig positivt, at regeringen i ’evalueringen af
det specialiserede socialområde’ med inddragelse af organisationerne arbejder seriøst med
at afdække problemerne, tester nye løsninger
for specialisering og i sidste ende vil udpege
egentlige løsninger. Det er vigtigt, vi fortsætter
det meget vigtige analysearbejde.
Men den debat, som borgerforslaget meget
snart vil rejse i Folketinget, skulle også gerne
medvirke til at vise, at det denne gang er alvorligt, så vi dermed kan få realiseret de ønsker,
som jeg oplever gå på tværs af både borgere
og organisationer og politikere. Ingen er længere i tvivl om, at der er massive problemer på
handicapområdet, som skal løses. Så lad os få
det gjort – hellere i dag end i morgen.
Kilde: www.danskhandicapforbund.dk/nyheder.

DRONNINGLUND
DYRLÆGER
Tlf. 31 76 39 60
www.dhkbyg.dk
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Stationsvej 28 · 9330 Dronninglund
Tlf.: 98 84 10 15
www.dyreklinik.dk
dronninglunddyreklinik@mail.dk
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Sundhedsstyrelsen:
Gå til lægen, hvis du har brug for det!
26. januar 2021
Selvom situationen med COVID-19 fylder meget i både offentligheden og i sundhedssystemet, så er det vigtigt, at man fortsat også går til lægen med andre symptomer, fastslår Sundhedsstyrelsen.
Selvom sundhedsvæsenet er presset af COVID-19, er det fortsat åbent. Ring til din praktiserende læge, hvis du føler dig nedtrykt, oplever symptomer eller forværring af din sygdom.

Vaccinerne kommer
I øjeblikket rulles COVID-vaccinen ud over landet efter en prioriteret liste, som vi tidligere har
skrevet om.

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsen, Danske
Regioner og Danske Patienter, som samtidig
anbefaler, at man holder fast i sine planlagte
behandlinger.

I den sammenhæng skal det nævnes, at mange
borgere med funktionsnedsættelser kan have
svært ved at transportere sig til vaccinationsstederne, når tid er.

For selvom mange behandlinger og undersøgelser udskydes, så vil det altid være en vurdering, om noget kan vente, eller om der er behov
for behandling nu. Derfor er det vigtigt fortsat
at gå til lægen, når man har behov for det, så
man kan blive henvist til yderligere behandling,
hvis lægen vurderer det.

Men Social- og Ældreministeriet har i et notat
slået fast, at alle kommuner kan og bør tilbyde
befordring efter serviceloven til denne målgruppe. Om og hvordan det er organiseret i de
enkelte kommuner, bør man kontakte sin kommune for at høre nærmere, hvis man har behov
for befordring til vaccination mod COVID-19.
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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
reduceret pris til afdelingens egne arrangementer.
Indlæg til lokalbladet
Sendes til Kirsten Kjølby,
e-mail: kiskjolby@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.

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.

Rådgivningsteamet er sammensat af ansatte
og frivillige konsulenter – alle med relevant
faglig og erfaringsmæssig baggrund.

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.

Har du brug for rådgivning, så ring til hovedkontoret på 3929 3555 eller skriv en mail til
social@danskhandicapforbund.dk. Rådgiverne
har selvfølgelig tavshedspligt.

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
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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.
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INDMELDINGSKORT

handicappet

(år)

Kontingent 2021
Enlige
Ægtepar/
Samboende

ikke-handicappet

Undertegnede ønsker at blive medlem af
Dansk Handicap Forbund.
Jeg er:

(måned)

Benyt venligst BLOKBOGSTAVER
Navn:
Adresse:
Postnr./By
Fødselsdato: (dag)
Kommune:
Telefon:
E-mail:

314 kr.
471 kr.

Sæt kryds hvis du tillige ønsker at være medlem af én af Dansk Handicap

Forældrekredsen (forældre til handicappede børn 0-18 år)
Oplys venligst barnets fødselsår og navn:
Ungdomskredsen (unge mellem 14 og 35 år)
RYK (rygmarvsskadede)
Amputationskredsen
HPV-update

(underskrift af det nye medlem)

HUSK
PORTO

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup
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Du kan også tilmelde dig på www.danskhandicapforbund.dk

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

Konstitueret formand
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: jetteabildgaard56@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2. th. · 9000 Aalborg · Tlf: 22401864 · Mail: ann@trijes.dk
Suppleant
Annette Jensen
Vildsundvej 86 · 9220 Aalborg SØ · Tlf: 31557337 · Mail: anettejensen@hotmail.dk
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Returneres ved varig adresseændring

Returadresse: Christian Sørensen · Dannerhøj 109 · 9210 Aalborg SØ

