
1
DHF AALBORG · NR. 3 · AUGUST 2011

DANSK HANDICAP FORBUND

AALB   RG
Aalborg og Jammerbugt kommuner

Fotograf: Jan Pedersen



3

Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse ......................................................................................................  side 3

Agurketid .....................................................................................................................  side 5

Adgang for alle .............................................................................................................  side 7

Kom og vær med ..........................................................................................................  side 11

Handicapjul ...................................................................................................................  side 11 

Få gjort rent ..................................................................................................................  side 12

Sommerudflugt .............................................................................................................  side 13

Travløb ..........................................................................................................................  side 17

Sæt kryds i kalenderen ..................................................................................................  side 19

Aktivitetskalender .........................................................................................................  side 21

Spil Lotto ......................................................................................................................  side 23

Informationer ................................................................................................................  side 25 

Bestyrelseslisten ............................................................................................................  side 27

Ønsker du bladet på CD?

Skriv til bestyrelsen@dhf-aalborg.dk

Forsiden: 

Stemning fra turen til Saltcenteret

Fotograf: Jan Pedersen



5

Sommertid er som bekendt agurketid. Ikke på 
grund af de aflange grønne tingester, der hæn-
ger i mit drivhus, men på grund af de få nyheder 
dagspressen har til os.

Men på årets første sommerdag, den 1. juni, 
modtog vi en glædelig nyhed med stor betyd-
ning for mange af vores medlemmer.

På et møde i Aalborg Kommunes Ældre- og 
handicapudvalg, blev Lejbjerg centrets svømme-
hal reddet på målstregen. Man besluttede at de 
500.000 kr. der manglede, for at varmtvandsbas-
sinet kan drives videre, skal findes i budgettet. 
Skønt når fornuften sejrer til slut. Det ville nær-
mest have været en katastrofe, hvis vi mistede 
det tilbud. Heldigvis havde sagen stor bevågen-
hed i medierne, og jeg tror at deres interesse, har 
haft stor betydning for udvalgets beslutning.

1. juni var også den dag vi havde vores som-
merudflugt til Saltcentret i Mariager. Solen skin-
nede i forvejen den dag, men da resultatet fra 
Ældre- og handicapudvalgets møde tikkede ind 
på SMS, var det som om den skinnede en tand 

mere. Nu er jeg jo godt klar over, at ingen kom-
munal beslutning rækker længere end til næste 
års budgetlægning, men jeg vælger at være op-
timist, og tror, at den måde man vælger at drive 
Lejbjergcentret og svømmehallen videre på, bli-
ver en varig og god løsning.

Sommertid er også ferietid med alt, hvad det nu 
indebærer.  Man kan godt få på fornemmelsen, 
at hele Danmark er lukket i en periode. Besty-
relsen holder også ferie, og slapper så meget af 
som muligt, så vi kan være friske til en ny sæson.

Efteråret byder på mange forskellige aktivite-
ter. Vi glæder os til at høre noget om astrologi, 
handicapidræt og besøge Zoo efter lukketid. Vi 
håber også på at se mange af jer medlemmer, 
når vi starter op med en spille/filmsaften hver 4 
tirsdag. (læs mere inde i bladet). 

Vi ønsker alle en rigtig god sommer og siger på 
gensyn til alle.

Peter Klitgaard

Agurketid

Fotograf: Lotte Mørkhøj
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Adgang for alle - uanset handicap

Det er Aalborg Kommunes mål, at bygninger 
og gader skal være tilgængelige for alle bor-
gere - uanset handicap.

En tur rundt i midtbyen en varm sommerlør-
dag, viste at der er rigtig lang vej til målet er 
nået.

2 af bestyrelsens medlemmer havde påtaget 
sig den tunge opgave, at undersøge tilgæn-
geligheden på caféer og restauranter inde i 
Aalborg Midtby.

Det generelle syn vi mødte på vores tur rundt 
i Aalborg var, at det ikke var til at komme ind 
i restauranter eller caféer fordi der var trin op 
til de pågældende steder. Helt galt er det især 
på Boulevarden, hvor der er et eller to trin de 
fleste steder - en skam, da en løsning kunne 
være, at lave en skråning op til indgangen af 
de i forvejen lagte sten. Ikke en større investe-
ring men dog noget der ville lette tilgængelig-
heden væsentligt.

På Café Spiret har man forsøgt at gøre det 
tilgængeligt for folk i kørestol. Dog skal der 
først lige forceres et trin og en ret stejl rampe 

ved døren inden man kommer ind i caféen, 
hvilket ikke er muligt uden hjælp. På Café spi-
ret har man opsat en trappelift således at det 
er muligt at komme op til den øverste etage 
hvor toilettet også befinder sig. Toilettet på 
Spiret er ikke særlig tilgængeligt, da gangen 
og døren er meget smal.

Vi fandt dog også steder hvor tilgængelig-
heden var god. For eksempel på Kaffebaren 
Baresso som ligger på Nytorv og i Algade 
(overfor Nørresundby Bank). Her er det let at 
komme ind og købe kaffe, the, kage m.m. 
til en fornuftig pris, ligesom toilettet også er 
indrettet til folk i kørestol, dog er der ingen 
armlæn ude på toilettet.

Indgang Boulevarden

Rampe Café Spiret

Kaffebaren Baresso

Fotograf: Maria Kraft
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Et enkelt sted må fremhæves på grund af 
nogle rigtig gode løsninger. Joe & The Juice 
på Nytorv (Det gamle turistbureau) har ind-
rettet lokalet, så det er muligt at komme på 
alle niveauer i lokalet. En lang rampe langs 
den ene væg, gør det muligt at komme op til 
»baren« uden problemer, og en trappe op til 
toiletterne blev til en lift ved tryk på en knap. 
En genial løsning, der ikke skriger langt væk 
af handicap. Peter blev så begejstret, at han 

skulle have lov at prøve den flere gange, inden 
han kunne lokkes med videre i byen.

Én enkelt detalje gav dog et lille skår i begej-
stringen over Joe & The Juice. Som så mange 
andre steder i byen, ligger lokalet lidt højere 
end fortovet, og løsningen her er (som mange 
andre steder) en kort og noget stejl opkør-
sel. Hvis man kommer i manuel kørestol, skal 
man have hjælp for at forcere indgangen. For 
nogen er det selvfølgelig ikke et problem, at 
bede om hjælp, hvis man er alene i byen, men 
for andre, f. eks. hvis man har talebesvær, er 
det en stor forhindring. Det burde heller ikke 
være nødvendigt, at skulle bede om hjælp.

Vi har fuld forståelse for, at det kan være 
svært at lave perfekte løsninger i ældre byg-
ninger, men i dette tilfælde kunne problemet 
løses, hvis man kunne få lov at hæve forto-
vet udenfor indgangen en smule. Det kunne 
snildt gøres uden at skæmme bybilledet.

Godt trætte og på trods af Gammeltorvs skæ-
ve brosten, valgte vi at afslutte vores lille bytur 
på Søgaards Bryghus, som er fuldt tilgænge-
lig, og med fint handicaptoilet. Vi valgte dog 
at blive udendørs i det fine vejr, og nød en 
enkelt øl og en let anretning.

Maria / Peter

Indgang Joe & The Juice

Dette er en trappe - Joe & The Juice Dette er en lift - Joe & The Juice
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Kom og vær med
Som noget nyt vil vi hver 4. tirsdag prøve at få 
en spille/films aften stablet på benene.

Nu tænker du nok og hvad er det så for noget?

Tanken er at tilbyde noget andet, hvis du ikke 
lige vil benytte tirsdag aften til at få undervis-
ning på et af klubbens hold.

Vi har allerede nu fastsat datoerne så sæt al-
lerede nu x i kalenderen ved følgende tirsdage 
27. september, 25. oktober og 22. november.
Det er Maria, Ann og Annette fra arrange-
mentsudvalget som vil være tovholdere og 
ansvarlige for tilrettelæggelsen af hvad der 
skal foregå den enkelte dato. 

Den 27. september vil vi alle 3 være til stede så 
vi kan komme godt fra start. Denne aften skal 
vi spille, det kan f.eks. være trivial persuit, bez-

zer wizzer, kort eller noget helt andet. Der er 
mange muligheder og det er kun fantasien der 
sætter grænser. Det er ikke nødvendigt at til-
melde sig, du kommer bare kl. 19 på Lejbjerg-
centret og så starter vi op med at spille.

Foruden at spille, vil vi førsøge at invitere en 
gæst enkelte tirsdage, som kan give et spæn-
dende aktuelt indlæg. Udvalget arbejder på 
sagen, og eventuel dato følger senere.

Det koster ikke noget at deltage og du kan få 
tilbudt vores kørselsordning, hvis du har be-
hov for det. Vil du vide mere eller har du gode 
ideer, så ring endelig til Annette fra udvalget 
på tlf. 22 29 04 05. Vi glæder os til at se dig d. 
27. september kl. 19.00.

Aktivitetsudvalget

Handicap-jul
Julen nærmer sig med raske skridt. Det lyder 
som en vittighed her i sommervarmen, men 
inden vi får set os om, er det igen tiden, hvor 
vi skal ud at sælge Handicap-jul.

Salg af Handicap-jul er af stor betydning for 
Dansk Handicap Forbund (og dermed også 
medlemmerne), så det er vigtigt, at der bliver 
solgt så mange som muligt.

Sidste år besluttede bestyrelsen, at det beløb 
som tidligere er tilfaldet sælgerne, skulle gå til 
DHF Aalborg til gavn for alle vores medlem-
mer. Sandt at sige var det ikke nogen succes, 
idet kun bestyrelsen og enkelte af vores med-
lemmer gad sælge bladet.

På trods af den manglende opbakning fra vo-
res medlemmer, har vi valgt at fastholde prin-
cippet, at salget af Handicap-jul, skal være til 
gavn for fællesskabet og ikke den enkelte. I 
erkendelse af, at uden »gulerod« vil det nok 
ikke være muligt at få vores medlemmer til 
at melde sig som sælgere, vil vi i år prøve at 
stable en lille konkurrence på benene, hvor 
gevinstchancerne øges alt efter hvor mange 
blade man kan sælge. Det vil sige, at selvom 
man kun sælger få blade, er der chance for 
gevinst. Hvordan det skal foregå, er ikke helt 
afgjort, men mere herom senere.

Bestyrelsen
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Få gjort rent og træk arbejdslønnen 
fra i skat
Med de begrænsninger og besparelser, som 
de seneste par år har ramt hjemmeplejen, er 
mange handicappede kommet i klemme og må 
købe sig til rengøring. Der er dog en lille trøst 
at hente, idet regeringen med støttepartier har 
vedtaget en politisk aftale om en bolig/Job ord-
ning, som gælder fra. 1. juni 2011. Dette bety-
der at du som ejer, lejer eller andelshaver af en 
bolig kan få tilskud til servicearbejde (rengøring 
og børnepasning) og renovationsarbejde i bolig.

Systemet virker ved at du taster det arbejde du 
har købt ind på Skats hjemmeside, og får der-
ved fradrag på din årsopgørelse. Dette system 
forventes dog først færdig senere på året.

Aftalen gælder fra d. 1. juni 2011, du skal blot 
gemme fakturaen til systemet er klar.

Arbejdet skal give mere arbejde til danske fir-
maer, dog gælder ordningen også hvis du får 
udført arbejde af en privatperson.

Hvem kan få tilskud? 
Du skal være privatperson og ejer, lejer eller 
andelshaver af en bolig.

Hvad kan du få tilskud til?
Tilskuddet gives kun til lønudgifter, ikke til mate-
rialeudgifter og kun til eksisterende helårsbolig. 
Arbejdet skal være udført og betalt i perioden 
fra d. 1. juni 2011 til og med 2013.
 
Du kan få tilskud til følgende service- 
og håndværksydelser:
Rengøring & børnepasning
Støvsugning, gulvvask og boning
Aftørring i boligen
Rengøring af toilet og bad

Opvask i forbindelse med anden rengøring
Vask af tæpper, persienner og gardiner
Vinduespudsning
Børnepasning og transport af børn
Almindeligt havearbejde og snerydning

Udvendigt
Reparation, renovering, udskiftning og isole-
ring af tag, tagrender og afløb
Reparation og udskiftning af yderdør, vinduer 
(ruder) og terrassedør
Reparation, maling og isolering af ydervæg
Installation af solfangere og solceller
Fornyelse eller etablering af dræn
Forbedringer af boligens tilgængelighed for 
handicappede
Radonsikring

Indvendigt
Fornyelse og reparation af køkken, bad og gulv
Brandsikring inklusiv net tilsluttede røgalarmer
Installation eller forbedring af ventilation
Installation eller reparation af afløbs- og 
vandinstallationer 
Fornyelse eller reparation af elinstallationer
Maler- og tapetsere arbejde
Udskiftning eller reparation af olie- og gasfyrs-
kedler og varmeanlæg
Installation eller udskiftning af varmestyrings-
anlæg
Udskiftning eller reparation af fjernvarme ele-
menter
Installation af varmepumper, herunder jord-
varmepumper

 Hvor meget kan du få i tilskud?
Bolig Job tilskuddet gives i form af et fradrag i 
din skat (årsopgørelse). Fradraget har en der-
for en skatteværdi på ca. 33 %, hvilket bety-
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der at når du bestiller lønarbejde for kr. 300 
får du kr. 100 tilbage i tilskud, i form af mindre 
betalt skat pga. fradraget.

Der gives maksimalt et fradrag kr. 15.000 
pr. person i husstanden. Dette betyder at en 
husstand med 2 voksne maksimalt kan få et 
tilskud på kr. 10.000 hvis de har fået udført 
lønarbejde for kr. 30.000 eller derover.

Fradraget beregnes ud fra pr. person som bor i 
husstanden over 18 år, hvilket vil sige at hjem-
meboende børn over 18 år selvfølgelig også 
giver fradrag på kr. 15.000.

Hvordan får du dit tilskud? 
Forpligtigelsen til at indberette det udførte ar-
bejde ligger hos køberen af ydelsen. Du som 
kunde taster lønudgiften af arbejdet på skats 
hjemmeside og herefter føres dette automa-
tisk på din selvangivelse som et fradrag og 
føres endvidere også på leverandørens (hånd-

værkeren, rengøringsfirmaets eller privatper-
sonens) selvangivelse som indtægt. 

Vær opmærksom på, at fradraget ikke gives, 
hvis arbejdet udføres »sort«, især hvis det er en 
privatperson, der udfører arbejdet. Fortæl altid 
vedkommende, at du vil bruge ordningen.

De oplysninger du skal bruge til at taste ind på 
skats hjemmeside står normalt altid på den fak-
tura du modtager for arbejdet. Du skal bruge 
navn, adresse og CVR nr. (CPR nr., hvis det er 
en privatperson), angivelse af hvilket arbejde 
der er udført og opdeling af hvad der er lønud-
gifter og materialeudgifter. 

Du kan finde nærmere oplysninger om ord-
ningen på www.skat.dk

Kilde: 
www.bolig-job-ordning.dk samt www.skat.dk 

Peter Klitgaard

Sommerudflugten
Destinationen var denne gang Mariager Salt-
center. Vi havde bestilt en bus, som kørte fra 
Lejbjerg Centret kl. 10. Nogle valgte at køre tu-
ren selv. Da vi ved 12 tiden ankom til centret 
blev der serveret forloren hare og abrikostrifli, 
det var rigtig lækkert. Efter spisningen kunne 
man på egen hånd udforske centret. På første 
sal kunne vi læse om saltets tilblivelse og hvor-
dan det udvindes. Derudover kunne man se 
Danmarks største udstilling af saltkar som var 
blevet doneret af private ejere. I stuetagen var 
der en butik, hvor man bl.a. kunne købe en stor 
mængde forskellige salte, som var tilsat forskel-
lige smagsvarianter. Derudover et hav af forskel-
lige souvenirs genstande. I kælderen kunne, 
man komme i et saltvandsbassin og prøve hvor-
dan man flød ovenpå vandet pga. af det store 

saltindhold. En af medarbejderne fortalte, at 
mange psoriasisramte benytter sig af tilbuddet.
  
I Saltbiografen kunne man opleve den forry-
gende virtuelle togrejse, vi var vist mange, som 
syntes, det var rigtig sjovt. Udenfor i Sydehyt-
ten blev der vist, hvordan man fremstillede salt 
i Danmark i middelalderen. ved 15 tiden blev 
vi trakteret med kaffe og lagkage og kl. 16 gik 
turen hjemad igen. En rigtig god dag og fra 
buspassagererne forlyder det, at Olesens Bus-
chauffør som sædvanlig var veloplagt og valgte 
en smuk og spændende rute til og fra Mariager.

Sommerudflugten var som sidste år i samarbej-
de med Klubben for Brugere og Hjælpere. En 
rigtig spændende dag med 35 deltagere.
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Glimt fra sommerudflugten
Fotografer: Jan Pedersen & Lotte Mørkhøj
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Glimt fra sommerudflugten
Fotograf: Jan Pedersen & Lotte Mørkhøj



16 

Travløb

Mandag den 30. maj, var noget af bestyrelsen 
på travbanen. Vi havde modtaget en invita-
tion fra Frivillighuset, som havde fået en rigtig 
god ide. Man ville i samarbejde med travba-
nen prøve, at arrangere en event. Baggrunden 
hertil var dels at markere og fejre frivilligheden 
i anledning af EU’s frivilligheds år og dels at 
give os og andre foreninger mulighed for at 
gøre opmærksom på netop deres forening og 
hvad tilbud der var for deres nuværende og 
evt. kommende medlemmer.

Tanken var at hver deltagende forening skulle 
stille op med en repræsentant, som skulle 
deltage i et travløb med ponyer spændt for 
sulkyen. Der skulle være 2 frivilligløb, som 
skulle flettes ind i travbanens ordinære løbs 

program. Der var rigtig mange foreninger 
som gerne ville deltage, så billetterne blev 
nærmest revet væk.

Vi var spændte på hvordan aftenen ville for-
løbe da ingen af os ikke havde den store erfa-
ring med travløb og hestesport. Restauranten 
lå på 1 sal og deroppe var tilgængeligheden 
ikke i top for os kørestolsbrugere, for at vi 
kunne være sammen med de andre deltagen-
de foreninger, skulle man forcere en trappe 
på 4 trin.

Man havde fra frivillighuset ikke taget højde 
for at deltagere fa DHF kunne være kørestols-
brugere. Efter en del postyr fik vi anvist et rum 
hvor vi kunne være og følge med i løbene, 
men stadig adskilt fra de øvrige deltagere. Vi 
har efterfølgende fået en undskyldning fra fri-
villighuset, som har beklaget den manglende 
kontrol af tilgængelighed for kørestolsbruge-
re. For en ordens skyld skal nævnes, at trav-
banen pt. er ved at lave bedre tilgængelighed 
med diverse ramper ved indgangene.

Tak til Maria, som repræsenterede foreningen 
på bedste vis.

Fotograf: Lotte Mørkhøj

Fotograf: Lotte Mørkhøj
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Vi gentager succesen fra sidste år i Aalborg 
Zoo. Denne gang starter vi med at spise i re-
staurant Skovbakken kl. 16. Når vi har spist, vil 
der de næste par timer være rundvisning i ha-
ven i selskab med en dyrepasser. Kom og vær 
med til en rigtig hyggelig oplevelse i haven ef-
ter lukketid. Se venligst yderlig information på 
den tilsendte indbydelse.   

Kom og vær med til en aften i astrologiens ver-
den. Vi får besøg af astrolog Bente Rask. Kom 
og bliv klogere på stjernetegn og horoskoper. 
Hvordan er man når man er født i f.eks. løvens 
tegn og hvornår på året er man født hvis man 
er fisk? Kom og deltag i en spændende rejse 
og få et nyt syn på stjernetegn og astrologi. Vi 
ses på Trekanten Aalborg Øst torsdag d. 13. 
oktober 19.00-22.00    

Kan man dyrke sport når man er handicappet og 
kørestolsbruger, kom og få svaret denne aften.
Vi har inviteret Gitta Thorup Sørensen, som i 
over 25 år har været og stadig er formand for 
IH Aalborg idrætsforeningen for handicappe-
de i Aalborg. Hun kommer ikke ene, men i sel-
skab med Jørn Erik Simonsen DHIF Handicap-
idrætskonsulent. Klubben tilbyder mere end 
20 forskellige idrætsgrene for handicappede, 
kom og hør hvad klubben kan tilbyde dig og 
få et indblik i de mange andre muligheder i 
handicapidrættens verden. Vi ses på Trekanten 
Aalborg Øst onsdag d. 9. november kl. 19-22.  
                                                                                                                           
Juleafslutning Lejbjerg centret kl. 19. Vi hyg-
ger med æbleskiver og synger julesange sam-
men med et indbudt kor.
Kom til julehygge tirsdag d. 29. november kl. 
19-22. 
  
Vi afholder bankospil på Lejbjerg centret. 
Kom og se om du har heldet med dig
tirsdag d. 6. december kl.19.00-22.00.  

Vi gør opmærksom på at afslutningstidspunk-
tet på alle aktiviteterne er ca. tider. 

Aktivitetsudvalget

Sæt kryds i kalenderen ved 
kommende aktiviteter i efteråret

Glimt fra sidste års zoo-tur
Fotograf: Lotte Mørkhøj
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Aktivitetskalender
September

Tirsdag  d.   6. september  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Onsdag d.   7. september  kl. 16.00-ca. 19.45 Tur i Zoo

Tirsdag  d. 13. september  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 20. september  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 27. september  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub og spilleaften

   (Trivial Persuit)

Oktober

Tirsdag  d.   4. oktober  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 11. oktober  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Torsdag  d. 13. oktober  kl. 19.00-22.00 Astrologi på Trekanten

Tirsdag  d. 18. oktober   Efterårsferie

Tirsdag  d. 25. oktober  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub og filmaften
   (Vi ser Klovn the Movie)

November

Tirsdag  d.   1. november  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d.   8. november kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Onsdag  d.   9. november  kl. 19.00-22.00 Handicapidræt på Trekanten

Tirsdag  d. 15. november  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 22. november  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub og spilleaften
   (Vi har Yatzy turnering)

Tirsdag  d. 29. november  kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub og juleafslutning

December
Tirsdag  d.   6. december  kl. 19.00-22.00 Bankospil

   

Alle aktiviteter er på Lejbjerg Centret - undtagen 13. oktober og 9. november, 

hvor vi er på Trekanten.

Hold øje med vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk 
for aktuelle oplysninger om aktiviteter!
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Spil Lotto og Støt samtidig DHF!
Hvem vil ikke gerne vinde 
en stor lottogevinst? Nu 
kan du prøve lykken i 
Lotto og samtidig støtte 
Dansk Handicap Forbund! 

Det eneste du skal gøre er, at spille Lotto, eller 
et af de andre spil, via linket til Danske Spil på 
forsiden af www.danskhandicapforbund.dk. 

Når du logger ind på Danske Spil via www.

danskhandicapforbund.dk første gang, kan 
du oprette en genvej på din egen compu-
ter, så du senere kan komme direkte ind på 
spillet og støtte DHF, uden at skulle omkring 
forbund ets hjemmeside.
  
Det koster ikke ekstra at spille Lotto, når du 
ønsker at støtte DHF.

Lotte Mørkhøj

Noter
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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: tirsdagsklub@dhf-aal-
borg.dk, tlf. 29 93 12 62

Tirsdagsklubbens kørselsordning
Du kan blive tilmeldt kørselsordningen ved 
henvendelse til:
Peter Klitgaard tlf. 2993 1262 eller 
Thomas Pedersen tlf. 9633 0666 / 2077 0666. 
Husk, at bestille din kørsel hos NT, mellem 
kl. 07.00 og 20.00 på tlf. 9934 1134.

Personlige hjælpere
Medlemmer, der har hjælpeordning/BPA kan 
medtage hjælpere gratis til afdelingens egne 
aktiviteter. 

Har du hjælp efter andre ordninger, eller løn-
ner du selv din hjælper, skal du ansøge besty-
relsen om fritagelse for betaling for hjælperen. 

Indlæg til lokalbladet
Indlæg modtages meget gerne og kan sendes 
til bladets redaktør Lotte Mørkhøj, 
e-mail: webmaster@dhf-aalborg.dk.

Deadline for lokalbladet
Indleveringsfrist: Udkommer ca.
Nr. 4, 24. okt. 2011 uge 46

www.dhf-aalborg.dk
Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan 
sendes til webmaster, e-mail: 
webmaster@dhf-aalborg.dk.

Hovedforbundet 
Dansk Handicap Forbund
Hans Knudsens Plads 1 A1
2100 København 
Tlf. 3929 3555

E-mail: dhf@dhf-net.dk
Hjemmeside: www.dhf-net.dk

Deadline for Handicap Nyt
10. november 2011 - udkommer uge 50
E-mail: handicap-nyt@dhf-net.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
Lotte Mørkhøj
Løvenborgparken 151
9400 Nørresundby
     98 17 17 15
     formand@dhf-aalborg.dk

Bestyrelsesmedlem
Thomas Pedersen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 23
9200 Aalborg SV
     96 33 06 66
     20 77 06 66
     goelsminde@privat.dk

Næstformand
Peter Klitgaard
Ørnevej 19, Tranum,
9460 Brovst

     29 93 12 62
     p1r@nordfiber.dk

Kasserer
Ann de Place
Kayerødsgade 6, 2.
9000 Aalborg
     98 38 08 64
     22 40 18 64
     anndp@stofanet.dk

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

Sekretær
Maria Lærke Kraft
Herningvej 7, lejl. 78
9220 Aalborg Ø
     25 33 33 83
     sekretaer@dhf-aalborg.dk

E-mail til hele bestyrelsen
bestyrelsen@dhf-aalborg.dk

Bestyrelseslisten

Bestyrelsesmedlem
Annette Christensen
Nervøsvej 72
9430 Vadum
     98 27 22 98
     22 29 04 05
     agurk@pc.dk

Suppleant
Anette Jensen 
Vilsundvej 86
9220 Aalborg Ø
     98 15 73 37
     31 55 73 37
     anettejensen@hotmail.dk

Suppleant
Eva Grøn Pedersen
Vendelparken 36
9381 Sulsted
     98 27 22 17
     23 25 06 77
     evacop53@gmail.com


