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Julebanko
TIRSDAG DEN 22. NOVEMBER KL 18.30- 21.30
PÅ LEJBJERGCENTERET, SONJAVEJ 2, 9000 AALBORG
FØRSTE PLADE INC. KAFFE OG BRØD KOSTER 25,Efterfølgende plader koster 10 kr. stk.
Som sædvanlig vil der være masser af gevinster
Så tag en god ven eller familie med til en hyggelig aften.
Bestyrelsen fra Aalborg Jammerbugt afd.
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Julefrokost og 90 års jubilæum
på restaurant Orkideen
Ølgodvej 1 , 9220 Aalborg Øst

Lørdag den 3. december, kl. 18.00
Luksus Julebuffet samt 3 genstande pr. Person
Kryddersild
Marinerede Sild
Stegte sild i lage
Karrysalat & Æg
Fiskefilet med hjemmelavet remoulade & citron
Koldrøget laks med æggecreme
Hjemmerøget smørmakrel med julechutney
Tarteletter med høns i asparges
Ribbensteg
Kalvemedailloner med champignon a`la creme
Glaseret juleskinke
Hjemmelavede frikadeller & stegt medister
Hjemmelavet sylte & kogt flæsk
Vendsysselske grønlangkål og stuvet hvidkål
Hjemmelavet rødkål & brunede kartofler
Lagret Danbo og brie med kiks og druer
Ris a`l’amande, med kirsebærsauce
Alle retter serveres med diverse tilbehør samt brød og smør

PRIS FOR HELE HERLIGHEDEN 100 KR.
FOR MEDLEMMER OG HJÆLPERER
PRIS FOR ØVRIGE 400 KR.

TILMELDING SENEST DEN 20. NOVEMBER
TIL EVA GRØN TLF. 23 25 06 77
KIRSTEN KJØLBY TLF. 60 63 25 08
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En god tur til Sønderjylland
- med Hals afdelingen, den 5.-6. april 2022
Jeg kom ombord på bussen ved BOUET i Nørresundby kl. 8.15 om morgenen. Det var morgen
friske mennesker der sad i bussen og vi hilste på
hinanden og jeg fandt min plads. Willy havde
været så flink at give mig 2 sæder så jeg kunne
have benene oppe når vi kørte.
Der blev budt velkommen til hele bussen fra
Oluf Olesens som kørte bussen og fra Willy som
var rejseleder fra Hals afdelingen.
Vi kørte til Bavnehøj hvor vi fik vores morgenmad rundstykker og kaffe, dejligt.
Der efter kørte vi videre mod Ribe og Vadehav
centeret med et par stop Hvor Kirsten som havde fødselsdag lige skulle give kagemand undervejs samt kaffe, en rigtig dejlig brunsviger.
Vi kørte videre til Ribe og da vi så kom frem stod
Naturvejleder Emil Vestager og gav os en guidet
tur rundt på hele centeret som var meget spændende.
Da vi kørte fra Ribe var det tid til frokost og det
fik vi på en rasteplads, men mange af os fik det
dog serveret i bussen. Willys Hanne og Olufs

Hanne havde stået og smurt frokost til os i bussen, sikke en service og to gæve piger som opvartede os alle på hele turen og det skal de have
en stor Tak for.
Efter et par timer med guiden og frokost kørte
bussen så videre mod Agerskov kro i Sønderjylland hvor vi skulle spise og overnatte.
Vi hvilede et par timer før vi igen skulle sætte os
til bordet.
På Agerskov Kro fik vi et dejligt ta’ selv bord med
alt hvad maven kunne begære og efter et par
timer var de fleste trætte og mætte og kunne
godt finde deres seng.
Næste morgen stod vi op til et dejligt morgen
bord på Kroen og kl.10 kørte bussen så videre
mod Flensborg og en god grænsehandelen.
Vi nåede frem til at handle hos Fleggaard og det
gik godt. Vi havde 2 timer til at handle i og alle fik
det med hjem de havde gået efter.
Derefter stod den så på hjemkørsel mod Jylland
’troede vi ’.
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hvor vi igen satte os til bords. Maden kom, 2
retter, gammeldags oksesteg og derefter hjemmelavet islagkage. Vi kiggede på hinanden, da
ikke nogen af os var stor sultne, men ned kom
maden og dejlig var den også.
Turen gik så videre til Bouet i Nørresundby kl.
19.40 hvor jeg steg ud og fandt min bil og fik
læsset tingene på. Ind kom tingene og jeg kørte
så hurtig hjem da jeg var godt træt, jeg fandt
min seng og sov lige til næste morgen.
Men vi skulle jo også lige have den frokost som
Agerskov Kro havde smurt til os, den fik vi så lige
på den anden side af grænsen.
Og dejlig var den og mætte blev vi også igen
igen. Der var så lige tid til en lille lur i bussen
inden kaffen, hvor Willy meddelte os, at inden
vi nåede hjem, skulle vi lige inden omkring Suldrup Kro hvor vi skulle spise aftensmad, så ingen
skulle tænke på det når vi kom hjem.
Vi landede ved Suldrup Kro ved ca. 16.45 tiden

Jeg vil gerne rette en stor Tak både til Olesens
Busser, og Oluf, afdelingen Fra Hals og Willy, Pigerne som vartede os op med alt det de kunne
overkomme og alle de glade og dejlig mennesker der var med på denne tur.
Jeg kan kun opfordre alle afdelinger om at være
OBS på de ture der forgår i andre afdelinger og
springe på sådan en tur hvis de har lyst.
Formanden fra Aalborg afd.
Kirsten Kjølby
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Åletur til Skivum Krat, den 2. juni
Vi blev samlet op af Olesens Busser kl. 16.00 på
Lejbjergcenteret. Dog var der 3 biler der af helbredsmæssige årsag kørte selv, men vi ser dog
helst, at alle er med bussen hvis sådan en er lejet, også på grund af fællesskabet.
Chaufføren fik fortalt lidt om på turen hvad der
skete udenfor til Skivum krat.
Da vi kom frem var der dækket op til middagen
og alle fik bestilt det de skulle drikke, som DHF
afdelingen var vært ved.
Dog fik vi fortalt dem den gode nyhed, at alle
fik deres penge tilbage da vi havde søgt hovedkontoret om penge til mad og drikkevarer, så
der kunne blive 2 genstande til hver og mad og
kaffe ud af de penge som vi havde fået hjem .
Ålene var bare gode og lige tilpas, dem der ikke
var til ål fik wienersnitzel. Maden var fin og god
betjening. Folk hyggede sig og fik nogle gode
snakke da det var længe siden at vi havde mødtes. Det var første tur efter Corona.
Kl 20.00 kørte vi tilbage til Aalborg med Olesens
bussen og alle gav udtryk for at de havde haft
en dejlig aften.
DHF Aalborg
Eva , Carl Ove og Kirsten
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Tur til Bornholm med Hals afd.
Vi kørte fra Bouet kl. 7.00 med Olesens busser
Sørup og havde lige en opsamling i Haverslev,
men så var vi også fuldtallige.
Derefter kørte vi mod København og videre til
Sverige hvor vi skulle sejle med færgen til Bornholm (og Rønne).
Undervejs var vi blevet serviceret af 2 dejlige piger (de 2 x Hanne) vi fik både morgenkaffe, og
rundstykker og frokost lidt senere. Samt en lille
brunsviger til eftermiddagskaffen. Der manglede ikke noget på Olesens Busser og samtidig fik
vi også fortalt hvad vi kørte forbi, af chefen selv,
Oluf som kørte.
Da vi kom til Rønne kørte vi mod Allinge hvor
vi skulle overnatte de næste par dage. Da vi ankom, fik vi aftensmad og dernæst var de fleste
trætte og fandt deres værelser og fik strukket
deres rygge ud efter den lange tur.
2. dagen kørte vi fra hotellet kl. 9.30 efter en god
gang morgenmad. Denne dag havde vi fået 2
guider på. Det var formanden Lis Skov og kasserer Bjarne Egeløkke som skulle guide os gennem de næste par dage: Først mod Hammers
havn hvor vi fik set nogle specielle træhuse. Vi
kørte videre mod Allinge hvor vi fik set en masse
småhuse og en dejlig natur. Vi kom frem til Hammershus ruinerne, nogle gik der op og andre
nød dem nedefra og samtidig spise en is og
sidde i solen og nyde den.
Da vi var færdige der kørte vi videre til Vang hvor
vi fik set det skæve hus. Herefter videre mod
Hasle hvor vi kunne komme ind og se et røgeri
og derefter få os lidt frokost.
Turen gik så hjemover ud af de små veje.
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3. dagen havde vi stadig de 2 guider på, det var
formanden Lis Skov og kasserer Bjarne Egeløkke
som skulle guide os gennem de næste par dage.
Vi kørte så igen på 3 dagen ud gennem de små
veje som man ellers ikke ville komme normalt.
Vi kørte igennem Gudhjem hvor vi kørte forbi
Gudhjem Kunstmuseum og kørte Aakirkeby
hvor vi så den mindste kirke på Bornholm.
Tilbage til hotellet kl. 17.30 hvor det lige var tid
til at få fødderne op og hvile inden vi skulle spise
kl. 18.00 og så ind og se håndbold, Danmark og
Norge - en dejlig kamp.
4. dagen kørte vi igen af sted sammen med Lis
og Bjarne som guide os frem mod Svaneke.
Vi fik denne dag set Ekkodalen hvor vi gik en tur
og hyggede os.
Vi kørte derefter til Svaneke hvor vi gik på egen
hånd. Vi var nogle der fik set et glaspusteri og et
sted hvor de lavede bolsjer samt et chokoladeri.
Der fik vi set det hele fra bunden.
Lis og Bjarne fortalte os meget om hvad der sker
på Bornholm når vi kørte.
Om aftenen spiste vi alle sammen på hotellet og
samtidig fik vi sagt farvel og tak for nogle gode
dage og en masse oplevelser som vi sikkert ikke
fik set hvis vi ikke havde haft 2 med som boede
på Bornholm.
Om aftenen fik vi også oplevelse med fire Bornholmske piger som sang og underholdte os, en
rigtig god underholdning.
Næste morgen gik det så hjemad, hvor vi skulle
til Rønne og med færgen til Sverige og derefter
til KBH og videre op igennem Fyn, Midtjylland
og til sidst mod Nordjylland, hvor vi kørte til Ha-
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verslev og videre mod Suldrup kro og til aftensmaden som var rigtig god.
Kl. ca. 20 landede vi ved Bouet, hvor vi var 2 der
skulle finde vores bil og så komme hjem til os
selv.
En rigtig dejlig tur til Bornholm, men en hård tur.
Det skal lige sige siges til sidst, at er man handicappede og kørestolsbruger, eller meget dårlig
gående er det ikke Hotel Allinge man skal bo på
da de ikke er beregnet til handicappede.
Formand for Aalborg afd.
Kirsten Kjølby.
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Evalueringen er utilstrækkelig
- og det nye udspil vil bevare status quo,
lyder det fra et skuffet Dansk Handicap Forbund
I dag er regeringens længe ventede evaluering af det specialiserede socialområde offentliggjort – sammen med et udspil, som skal sikre bedre hjælp fra starten. Dansk Handicap Forbund har sammen med andre handicaporganisationer siddet i følgegruppe til processen og
er kommet med massiv kritik af evalueringen og det nye udspil.
19. maj 2022
Skuffende evaluering
Set med Dansk Handicap Forbunds øjne er det
præsenterede udspil desværre en stor skuffelse, som slet ikke forholder sig til de grundlæggende problemer, som må løses, hvis man
vil skabe reelle forandringer. Regeringen har siden valgkampen i 2019 haft handicapområdet
på plakaten, og det var historisk, at mennesker
med handicaps sag blev en del af valgkampen
og ligefrem nævnt i det forståelsespapir, som lå
til grund for regeringsdannelsen.
»Dermed er udspillet i vores optik primært en
masse fine ord, som vil bevare status quo« siger
Landsformand Susanne Olsen
Dansk Handicap Forbund vejrede morgenluft
og var til en start glade for, at der blev igangsat et stort arbejde for at afdække tilstanden
på det specialiserede socialområde. Derfor har
forbundet ligeledes lagt et stort arbejde i at
bidrage konstruktivt til den følgegruppe, der
blev nedsat, og landsformand Susanne Olsen
forklarer:
”Vi har fortalt om den virkelighed, vores medlemmer står i, og vi har udpeget de problemområder, som er nødvendige at undersøge,
hvis man vil have et retvisende billede af områdets tilstand. Men når man nu læser evalueringen, og i særdeleshed det udspil regeringen

har fremlagt, så oplever vi fra Dansk Handicap
Forbunds side ikke, at man har taget vores input alvorligt.” Hun fortsætter:
”Igennem, flere år har vi fra Dansk Handicap
Forbund stået sammen med kolleger fra andre
handicaporganisationer og de mange aktive
fra græsrodsbevægelserne, som utrætteligt har
fortsat kampen for at lægge pres på system og
politikere. Sammen har vi peget på den massive dokumentation for de problemer, der tydeligt kan ses på området.”
Susanne Olsen understreger, at problemerne
er veldokumenterede i stribevis af rapporter,
tal fra systemet og senest en »bidende kritik«
fra Rigsrevisionen, som meget utvetydigt kritiserer, at skiftende regeringer har ladet handicapområdet falde fra hinanden. Derfor konkluderer Dansk Handicap Forbund med ærgrelse, at
evalueringen alene er et partsindlæg, der ikke
giver et retvisende billede af de faktiske forhold.”
Udspil negligerer visitationsog finansieringsproblem
Det nye udspil lægger op til, at der skal laves en
specialeplanlægning og opbygges nogle nye
rådgivningsenheder, som kommunerne kan
vælge at trække på. Til det påpeger Dansk Handicap Forbund, at viden altid er godt, men der
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er et stort problem, som gør, at udspillet ikke vil
få nogen nævneværdig effekt.
Tidligere har forbundet af flere omgange påpeget, at der kun kan skabes reelle forandringer,
hvis kommunerne forpligtes til at inddrage og
benytte den specialiserede viden i visitationen.
Samtidig kræver en reel forandring, at man indfører en finansieringsmodel, som sikrer, at kommunerne får incitament og medfinansiering til at bevilge den rette hjælp ved at investere i borgerne.

”Ændret visitation og finasiering er nøglebegreber, som fuldstændigt overses. Dermed er udspillet i vores optik primært en masse fine ord,
som vil bevare status quo. Det er en stor skuffelse. Nu vil vi nærlæse udspillet og gå aktivt
ind i de politiske forhandlinger, som vil følge i
den nærmeste fremtid,”
Taget fra DHF hjemmeside.
Kirsten kjølby

Rådgivningsteamet - et tilbud
- til medlemmer
Rådgivningsteamets telefonrådgivning består
af socialrådgivere, som alle har personlig erfaring i forhold til bevægelseshandicap.

på hjemmesiden. Du vil blive ringet op af en af
vores socialrådgivere i løbet af en uge. I travle
perioder kan der dog godt gå længere tid.

Har du brug for hjælp fra vores rådgivningsteam, kontakter du hovedkontoret enten via
telefon på +45 39 29 35 55 eller via Min Side,

For at benytte telefonrådgivningen, skal du
være medlem af Dansk Handicap Forbund, og
have betalt dit kontingent.

Få støtte til mødet med kommunen
Dansk Handicap Forbund tilbyder sine medlemmer bisiddere, som kan gå med dem, når
de skal til møde med kommunen.
Vi ved af erfaring, at det kan være svært at have
overblik over det hele, når man er personligt
involveret i sin sag. En bisidder er en frivillig
person, som har gennemgået et bisidderkursus
og efterfølgende er vurderet egnet til opgaven.
Bisidderen støtter dig ved dit møde med kommunen og tilbyder dig en samtale både før og
efter dit møde. Bisidderen er ikke en ekspert,
som fører sagen for dig. En bisidder må ikke
modtage personlige sagsakter og yde skriftlig-
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hed, men er derimod et ekstra sæt øjne og ører
og en personlig støtte, som kan hjælpe med
at huske, skabe struktur og bidrage til et godt
møde.
Alle vores bisiddere har tavshedspligt og arbejder i overensstemmelse med forbundets etiske
værdigrundlag. Læs mere om bisidderordningen i pjecen: Telefonrådgivning og bisidderordning, som findes på hjemmesiden.
Kontakt forbundet for at høre nærmere på telefon: 39 29 35 55

Soduko
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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 Kirsten Kjølby
Mail:. kiskjolby@gmail.com
Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan
sendes til e-mail: spasser1957@gmail.com

Bisiddertjeneste
Har du svært ved at tackle mødet med din kommunale sagsbehandler? DHF har bisiddere, der
kan støtte dig. Kontakt til rådgivningen skal ske
via forbundet hovednummer 39 29 35 55 eller
på mail social@danskhandicapforbund.dk 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.

Hovedforbundet – Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 3929 3555 . E-mail: dhf@dhf-net.dk
Hjemmeside www.dhf-net.dk

Kontakt til rådgivningen og skal ske via forbundet hovednummer 39 29 35 55 eller på mail
social@danskhandicapforbund.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 giver os 2
øre pr. kWh du bruger.

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.

Tilmelding på: www.foreningsel.dk, anfør du vil
støtte Dansk Handicap Forbund Aalborg afdeling eller via linket på vores hjemmeside
www.dhf-aalborg.dk.
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Bestyrelsen
Ny bestyrelse i Aalborg/Jammerbugt afdeling den 12. oktober 2021.
Bestyrelsen kan kontaktes samlet på e-mail: bestyrelsen@dhf.aalborg.dk

Formand
Kirsten Kjølby
Brohusgade 3B. 3.th · 9000 Aalborg · Tlf: 60632508 · Mail: kiskjolby@gmail.com
Bisidder - HP Handicap politisk DHF
Næstformand
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13 · 9440 Aabybro · Tlf: 23250677 · Mail: evacop53@gmail.com
HR Handicaprådet Jammerbugt + diverse råd
Kasserer
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2. th. · 9000 Aalborg · Tlf: 22401864 · Mail: ann@trijes.dk
HP Handicap politisk DHF
Bestyrelsesmedlem
Carl Ove Pedersen
Caprifolievej 13 · 9440 Aabybro · Tlf. 23251109 · Mail: sgcopc@gmail.com
Bestyrelsesmedlem
Christel W. H. Hansson
Rømøgade 11 St. tv · 9000 Aalborg · Tlf: 29105285 · Mail: haywindau@gmail.com
1. Suppleant
Christian Sørensen
Dannerhøj 109 · 9210 Aalborg Øst · Tlf: 51249983 · Mail: chr@ryk.dk
Bisidder, HR Aalborg, Tilgængeligheds udv.
2. Suppleant
Charsten Kristensen
Lindholm Søpark 34 · 9400 Nørresundby · Tlf. 20320444
Mail: carstenmkristensen@gmail.com
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