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Kære medlemmer
Velkommen til dette års »vinterudgave« af vores 
blad. Vi har ganske vist ikke mærket så meget til 
vinteren endnu, men for mig ingen alarm. Jeg 
har aldrig kunne forliges med snedriver. 

Der er ikke lang tid til vores generalforsamling, 
og som sædvanlig opfordres alle medlemmer 
til at deltage.

Ud over at det er der, du kan gøre din indfly-
delse gældende, plejer det at være en rigtig 
hyggelig aften.

Det er selvfølgeligt ikke nødvendigt, at tilmelde 
sig, hvis man kun vil deltage til generalforsam-
lingen.

I år skal vi være i Vejgård hallen, men denne 
gang begynder vi med spisning, derefter et 
foredrag af Karsten Sørensen, Tankelæser og 
mentalist og derefter holder vi selve general-
forsamlingen.

Denne gang ved jeg dog ikke om jeg kan være 
med da jeg skal opereres for en diskoprolaps 
og jeg ikke ved hvor lang tid det tager, men jeg 
sidder stadig som formand da mange af de ting 
jeg laver kan laves på pc’en og telefonen. 

I kan som sædvanligt læse mere om vores kom-
mende aktiviteter inde i bladet. 

Jeg håber vi ses.
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Indkaldelse til 
ordinær generalforsamling 

I Vejgårdhallen, Vejgård Torv 3, 9000 Aalborg
Tirsdag den 21. marts 2023, kl. 17.00-21.00

 
Foredrag af Karsten Sørensen, tankelæser og mentalist, samt spisning.

Husk tilmelding til generalforsamlingen 
senest søndag den 12. marts 2023 til: 

Eva Grøn Pedersen, tlf. 2325 0677

Ret til ændringer forbeholdes

Dansk Handicap Forbund Aalborg og Jammerbugt
Kirsten Kjølby,

Brohusgade 3B, 9000 Aalborg, Tlf. 60 63 25 08, e-mail: kiskjolby@gmail.com

Karsten Sørensen er en af Danmarks 
beste mentalister
Som mentalist og tankelæser, påvirker og læser 
Karsten publikums tanker på en underholdende 
måde, der inkluderer alle der har lyst til at være 
med.

Karsten Sørensen er en af de dygtigste indenfor 
mental manipulation og tankelæsning.

Oplev på nærmeste hold, at han læser dine tan-
ker og med sit underholdende show får publi-
kum til at grine og klappe.

Karsten Sørensen har flere end 130 succesfulde 
optrædener hvert år. 

Se her hvad andre synes om Karsten Sørensens 
show: https://mental-underholdning.dk/anmel-
delser/
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- for DHf afdeling Aalborg/ Jammerbugt 

Marts 
Tirsdag den 21. marts: Generalforsamling  (Vejgaard Hallen - se opslag s. 7)

Maj 
Søndag den 23. maj:  Bowling (Løvvang Bowling center)
  Tilmelding til Eva Grøn senest den 14. maj
  på tlf. 23 25 06 77

Juni 
Tirsdag den 6. juni: Tur til slettestrand  med mad (mere info kommer senere)
  Tilmelding til Eva Grøn senest den 14. maj
  på tlf. 23 25 06 77

Vi tager forbehold for at der kan komme ændringer i vore aktiviteter, 
så derfor opfordrer vi jer til, at holde øje med vores hjemmeside 
www.dhf-aalborg.dk dagen før aktivitet.

Aktivitetskalender

Mindeord om tidligere 
landsformand Jan E. Jørgensen

Jeg synes, det er rigtig svært at sige farvel til 
en god kollega. Det siger jeg ikke bare som en 
kollega, men også som landsformand for Dansk 
Handicap Forbund – et fællesskab af menne-
sker med handicap, for hvem Jans uselviske og 
utrættelige kamp for at hjælpe andre altid vil 
være en kilde til inspiration. I dag siger vi ikke 
blot farvel til vores kollega og ven. Nej, vi har 
mistet et menneske af en støbning, som vores 
samfund i dag kunne bruge mange flere af.

Tænk på, hvad Jan har betydet for Dansk Handi-

cap Forbund i hans ca. 40 årige virke. Der er ikke 
det tillidshverv, Jan ikke har bestredet i forbundet.

Jan indleder sin handicappolitiske og organi-
satoriske karrierer i 1975 i Ungdomskredsen, 
hvor han er formand til 1977. Det er en tid med 
opbrud. Ungdomsoprøret kommer i 1968 og 
kvindeoprøret i 1973. I 1975 bliver Jan medlem 
af Ungdomskredsen, efter at han bliver kontak-
tet af Hans J. Møller og andre ’rødder’, der spør-
ger, om han vil være med til at lave noget larm i 
Ungdomskredsen. Og det vil Jan gerne.

Tirsdag den 24. januar 2023
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Og så kommer der fart, fest og farver i Ung-
domskredsen og brud med det bestående og 
vendepunktet med accept af de unges idéer og 
gåpåmod.

I august 2022 bliver Jan interviewet til Ungdoms-
kredsens blad ”Nutidens Unge” i anledning af 
Ungdomskredsens 50 års jubilæum, og her for-
tæller han sin historie, og siger; ”Det var da sjovt.”

Vi skriver 1977, hvor Jan og ’rødderne’ beslut-
ter sig for at lave en lille mærkat, der forestiller 
handicapsymbolet med en rød streg over. Den 
klistrer de op i flere byer for at gøre opmærk-
som på, at stederne ikke var ordentligt tilgæn-
gelige. I hovedforbundet skaber den en hulens 
ballade. Når den skaber ballade, skyldes det, at 
den er handicappolitisk, og vi er i en tid, hvor 
man havde brudt med tidligere tiders isolation 
af mennesker med handicap, og forbundet på 
det tidspunkt mere er en banko- og hyggefor-
ening, end det er en handicappolitisk forening, 
og vi ville inddrages”, sagde Jan.

Det helt store vendepunkt kommer i 1980. Her 
beslutter en ung Ritt Bjerregaard som social-
minister at indføre socialindkomsten, hvilket 
medfører en række velfærdsforringelser. Ung-
domskredsen og forbundet er med på Christi-
ansborg, da man debatterer socialindkomsten. 
Det ender i kaos, og man vælter nærmest Fol-
ketinget og Socialministeriet. Det er en skanda-
le, for forbundet og Ungdomskredsen er blevet 
særligt inviteret. Efterfølgende bliver hele affæ-
ren kendt som ’et mareritt’.

I Jans tid i Ungdomskredsen er han blandt an-
det med til at lave en teaterforestilling, arrange-
rer og afholde Integrationskurser – senere som-
merkurser – på Egmont Højskolen, stifte DSI 
Ungdom (i dag SUHM – Sammenslutningen af 
Unge Med Handicap), at sikre medlemskab af 
Dansk Ungdoms Fællesråd.

Tiden efter Ungdomskredsen
Jan er fra 1984 til 1986 næstformand i forbun-
det, er i 1986 til 1998 ansat som organisations-
sekretær i forbundet, og er fra 1998 til 2006 
landsformand i forbundet.

Jan var altid parat til at hjælpe lokalafdelin-
gernes bestyrelser med det organisatoriske 
og brugte mange timer på landevejene rundt 
i hele landet. Jan fik sikret, at forbundet fik dan-
net Amputationskredsen, og han arrangerede 
kanoture for Forældrekredsen. Jan fortsatte 
med at sikre, at forbundet udviklede sig i takt 
med tiden.

Jan var en rigtig god kammerat og loyal kollega, 
som man altid kunne få sig en god snak med. Jan 
var også et rigtigt familiemenneske og talte altid 
varmt og kærligt om sine børn og børnebørn.

Jan slutter i interviewet med Ungdomskred-
sens redaktør; ”Selv som landsformand for 
Dansk Handicap Forbund var jeg for rebelsk,” 
fortæller han og fortsætter: ”Hvis folk kom til 
mig og sagde: ’Vi har altså et problem, når vi 
skal tanke benzin [på vores biler, red.] på mo-
torvejene,’ så sagde jeg: ’Nå, jamen, vi samler 
lige 30 kassevogne, og så kører vi ind på en 
strækning, og så skal alle ind og betale i ræk-
kefølge’, så ville den tankstation stoppe i så og 
så mange timer. Tror I, vi kommer i pressen? Ja, 
vi gør, kære venner. Tror I, vi får lavet det om? 
Ja, vi gør kære venner. Men nej, de turde ikke at 
gribe det an på den måde.”

Jan turde – tak for handi-kampen Jan. 

Æret være Jan E. Jørgensens minde.

Susanne Olsen, landsformand
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Aalborg afdeling afholdt deres 90 års jubilæum 
den 3. december 2022 på restaurant Orkidéen 
i Aalborg Øst. 
 
Vi var 4 fra Hals afdelingen der deltog i festen. 
Det var en rigtig hyggelig aften med god mad 
og dejlig musik.  
                    
Der blev ikke udleveret mandelgaver, da der 
ikke blev fundet nogen mandel.   Gad vide om 
de var glemt? 
 
Det var rart at vi mødtes med de andre afdelin-
ger og fik hilst på hinanden. Næstformanden i 
forbundet Rikke Kastbjerg deltog også i festen. 
Rikke er bosat i Skanderborg, så tak til Rikke for 
fremmødet.       

Så en tak til Ann og Eva samt Kirsten som ar-
rangerede festen.

Hilsen fra
 Hanne & Willy
Hals afdelingen

Aalborg afdelingens 90 års jubilæum
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Erhvervslivet bekræfter handicap-
organisationers udsagn: 

Ifølge Dansk Erhverv (DE) viser en ny analyse, at 
der er en stor tillidskrise på handicapområdet, 
der risikerer at skade velfærd og velstand. Ana-
lysen viser, at mere end hver tredje dansker (35 
pct.), som er i berøring med handicapområdet, 
vurderer, at kvaliteten på området er dårlig. Det 
samme vurderer kun omkring hver femte (21 
pct.), som ikke er i berøring med området.

Dansk Handicap Forbund har længe udtalt 

et behov for en reform af handicapområdet. 
Landsformand Susanne Olsen glæder sig over, 
at Dansk Erhverv nu deltager i koret.

I flere af Dansk Handicap Forbunds lokalafde-
linger genkender man ligeledes billedet af den 
manglende tillid på handicapområdet. Bjarne 
R. Thomsen, der er formand for lokalafdelingen 
i Horsens, har netop af den årsag sat fokus på 
retssikkerheden på handicapområdet.

Tillidskrise på handicapområdet kalder på reform

Jeg bliver ekstra stolt, når jeg ved årets afslut-
ning danner mig et overblik over alt det, som 
vores forbund har udrettet.

Vores 41 lokalafdelinger, fire specialkredse, ud-
valg, netværksgrupper og nationale indsatser 
taler for sig selv. Lige netop derfor vil jeg gerne 
bruge lidt spalteplads på at markere et mindre 
udpluk af det, som er bedrevet i årets løb.

Det er langt fra en udtømmende liste, men den 
giver et snært af, hvorfor jeg er stolt af at repræ-
sentere forbundet.

Lokalt står vi sammen
Vi er til stede i mange hjørner af landet, og der 

sker noget hver dag, som aldrig når mine ører. 
Jeg vil derfor begynde med at anerkende de 
mange indsatser, forandringer og forbedringer 
medlemmer af Dansk Handicap Forbund hver 
dag gør i den virkelige verden.

For to måneder siden var tillidsvalgte fra 33 lokal-
afdelinger og fire specialkredse for første gang i 
fire år samlet til forbundets kongres. Det var en 
fornøjelse at se så mange, og det var en reminder 
om, at det digitale samvær ikke kan stå alene.

På kongressen uddelte forbundet Dansk Handi-
cap Forbunds Arbejdsmarkedspris 2022. Prisen 
uddeles som et led i at nedbryde fordomme på 
arbejdsmarkedet, som kan eksisterer hos lede-

Året der gik 2022: 
Erfaringsdeling, politisk arbejde og socialt fællesskab
Landsformanden i Dansk Handicap Forbund benytter årets sidste dag til at danne et over-
blik over, hvad det har bragt med sig.

31. dec. 2022
Af Susanne Olsen, landsformand
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re, kommende kollegaer eller sågar personen, 
der selv lever med et handicap.

I år gik prisen til kørestolsfabrikanten Woltur-
nus, for her kan man som menneske med et 
handicap få et job på lige fod med alle andre. Vi 
håber, prisen kan være med til at inspirere an-
dre virksomheder til at sikre det samme.

2022 blev også et år, hvor den måde vi lærer af 
hinanden – på tværs af landet – tog skridtet vi-
dere. Tillidsvalgte i Lillebælt afdeling har været 
med til ændre Middelfart Kommunes praksis. 
På grundlag af viden har kommunen droppet 
de udskældte kvalitetsstandarder for hvilke ind-
satser, der tilbydes, da alle beslutninger nu skal 
baseres på konkret og individuel vurdering.

Det har medlemmer Sorø fra Slagelse/Sorø 
afdelingen ladet sig inspirere af, og det har 
således ført til, at repræsentanter fra begge lo-
kalafdelinger har afholdt fælles workshop med 
kommunalbestyrelsen i Sorø Kommune. Nu ar-
bejdes der på at få arrangeret en studietur fra 
Sorø til Middelfart for at hente mere viden.

Dette er et rigtig godt eksempel på, hvordan 
vores lokale repræsentanter skaber meget 
håndgribelige resultater for medlemmerne 
gennem gode, nærværende relationer og ved-
holdende arbejde.

En helt unik specialviden
Dansk Handicap Forbund rummer også fire 
specialkredse, udvalg og netværksgrupper, der 
hver især har en nærværende og helt særlig vi-
den inden for netop det område, de beskæfti-
ger sig med.

I vores Ungdomskreds har de i år sat spørgsmål 
ved normalitetsbegrebet ved at understrege, at 
det er normalt at være unormal. En forståelse af 
at alle er forskellige.

Formanden for Ungdomskredsen har afholdt 

workshop i en folkeskoleklasse, hvor en elev 
har et handicap. I stedet for at fokusere på ele-
ven med handicap, tog hun udgangspunkt i 
alle eleverne.

Hver især blev de bedt om at sætte ord på situ-
ationer, hvor de havde følt sig uden for fælles-
skabet. Det viste sig at være noget, alle kunne 
genkende. På den måde blev en ny og fælles 
erkendelse skabt i klassen.

2022 blev et år med ny interesse for forældre-
området i forbundet. Nye kræfter har meldt sig 
på banen for at styrke fællesskabet hos foræl-
dre med handicap.

Samtidig er en ny indsats for erfaringsdeling 
for forældre til børn med handicap sat i gang. 
Indtil videre er 30 familier fra hele landet koblet 
sammen, og i 2023 følger 40 nye familier. Det er 
stadig muligt at tilmelde sig.

Hver dag arbejder vi nationalt
Desværre kan mit tilbageblik ikke kun være 
positivt. I marts kom Rigsrevisionen med en be-
retning med kras kritik af forvaltningen af han-
dicapområdet. Og i kølvandet på evalueringen 
af det specialiserede socialområde fulgte et 
uambitiøst udspil fra den daværende regering, 
som ikke ville have nogen betydning i praksis.

En ansvarlig justering af handicapområdet, 
som beskrevet af forbundet sammen med den 
øvrige handicapbevægelse, har afgørende be-
tydning for, at offentlige beslutninger gøres 
med et korrekt og forebyggende sigte. Derfor 
er mit største ønske for det nye år, at den ny re-
gering vil tage det alvorligt.

En af forbundets kerneopgaver er rådgivning 
og bisidderstøtte til vores medlemmer. Vores 
fem socialrådgivere har alle egen erfaringer 
med funktionsnedsættelser og arbejder hver 
dag for at styrke og støtte de medlemmer, som 
oplever problemer i mødet med systemet.
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I år har vi betjent 2.111 henvendelser om hjælp 
fordelt på 468 sagsforløb. For eksempel har for-
bundet været involveret i en fjerdedel af alle de 
BPA-sager, som behandles i ankesystemet.

Vi hjælper typisk medlemmerne med at få et 
overblik, få beskrevet deres behov og lægger en 
plan for, hvordan de kommer videre, dog efterla-
der året os også med mere håndgribelige sager.

For eksempel et ændret resultat i en sag i re-
lation til en BPA-opgørelse, hvor en hårdt pres-
set familie blev mødt med et betalingskrav på 
172.000 kr. Denne opgørelse er efterfølgende 
blevet markant nedsat.

Også de frivillige bisiddere har haft travlt med 
deltagelse i møder med kommunerne. Vi anslår, 
at der er leveret næsten 700 frivilligtimer i løbet 
af året.

I en lang række sager har forbundets indsats 
forhindret nedskæring eller frakendelse af 
hjælp. Det giver brændstof til at fortsætte arbej-
det med at sikre medlemmernes retssikkerhed, 
som er afgørende for det enkelte menneske, og 
er med til at give os unik viden om, hvad der 
rører sig på området, og som kvalificerer vores 
politiske arbejde.

Vi arbejder sammen med syv andre organi-
sationer på bevægelseshandicapområdet i et 
BPA-netværk (netværk for borgerstyret person-
lig assistance red.). I år har vi i netværket fortsat 
haft stort fokus på de udfordringer, vores med-
lemmer oplever.

En del af netværkets arbejde har ført til, at der 
blev afsat 15 millioner kroner på »Finanslov for 
finansåret 2022«. Der er sket meget på områ-
det, som man kan læse meget mere om i sidste 
udgave af Handicap-nyt, på side 44, hvor vi gør 
status over arbejdet.

Et andet område, hvor den særlige viden kom-

mer til udtryk, er i forbundets beskæftigelses-
indsats. I december afsluttede vi anden Iværk-
sætterbootcamp for mennesker med handicap 
på Børsen i København. De unge deltagere 
mødte ros og anerkendende ord, og jeg glæ-
der mig til at se, hvordan de nye virksomheder 
kommer til at blomstre.

Vores beskæftigelsesindsats omfatter også 
samarbejdet med landets jobcentre, hvor der 
først og fremmest skal lyde en stor tak til de 
jobcentre, som vi har fået lov at arbejde tæt 
sammen med. Indsatserne har ført til at 670 
borgere er blevet visiteret ind i projekterne, og 
resultaterne taler for sig selv.

Ud af de 670 er 494 kommet i arbejde eller ud-
dannelse, hvilket svarer til godt 70 %. Den men-
neskelig værdi, det må give, kan man slet ikke 
sætte en pris på. Men skal vi tale i kroner og øre, 
betyder det sammenlagt en samfundsøkono-
misk gevinst på et trecifret millionbeløb.

Igen i år har vi afholdt adskillig online-arran-
gementer med emner fra handicappolitik til 
ensomhed. Et udpluk fremgår af hjemmesiden. 
Den online-vidensdeling giver os fortsat mulig-
hed for at ramme bredt og samle mange, som 
vi ikke ville se til de fysiske arrangementer.

2022 har stået i samarbejdets tegn, hvor vi på 
tværs af netværket har stået sammen. I år står 
det særligt tydeligt for mig, at vi dermed også 
står sammen på tværs af generationer.

For at slutte, hvor jeg begyndte, vil jeg til sidst 
fremhæve det generationsskifte, som viste sig 
ved årets kongres. Flere unge ansigter meldte 
sig nemlig på banen, og to medlemmer af Ung-
domskredsen blev valgt ind i hovedbestyrelsen. 
Det skal vi alle være glade for. Selvom det ikke er 
nyt for mig, så understreger det, at Dansk Han-
dicap Forbund bliver ved med at være relevant.

Rigtig godt nytår.
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Informationer
Hjælpere og ledsagere
Medlemmer, der har hjælperordning (BPA), er vi-
siteret 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 

Hovedforbundet – Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup
Tlf. 3929 3555 . E-mail: dhf@dhf-net.dk
Hjemmeside 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 giver os 2 
øre pr. kWh du bruger.

Tilmelding på: www.foreningsel.dk, anfør du vil 
støtte Dansk Handicap Forbund Aalborg afde-
ling eller via linket på vores hjemmeside 
www.dhf-aalborg.dk.

Bisiddertjeneste
Har du svært ved at tackle mødet med din kom-
munale 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.

Kontakt til rådgivningen og skal ske via forbun-
det hovednummer 39 29 35 55 eller på mail 
social@danskhandicapforbund.dk

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. 
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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




