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ForDIG ti lbyder hjælp ti l personlig pleje hele 
døgnet rundt. Nøgleord som tryghed, ærlighed, 
omsorg, stabilitet, samme medarbejder hver 
dag, og respekt for det enkelte menneske. Dett e 
er værdierne som alle medarbejdere hos ForDIG 
arbejder ud fra.
Når du er visiteret hjælp fra kommunen har du 
mulighed for selv at vælge hvilken leverandør du 
vil have ti l at hjælpe dig – Når du vælger os, så er 
hjælpen GRATIS.

Den personlige pleje
Personlig pleje - omfatt er personlig pleje og prak-
ti sk hjælp. Hos os benytt er vi os kun af faguddan-
net personale, således at du eller dine pårørende 
er sikret den rigti ge hjælp.

Vi er opmærksomme på dig
Vores hjemmeplejere er opmærksomme på, at 
borgerne trives og har det godt. Oplever vi, at 
behovet for hjælp ændres, rett er vi sammen med 
borgeren henvendelse ti l kommunen for at få si-
tuati onen vurderet.

Hver borger
Får ti lknytt et `en fast kontaktperson fra ForDIG - 
din hjemmepleje, der har sin daglige gang i hjem-
met og som derfor indgående kender behovet for 
pleje og hjælp hos borgeren.  

Kort fortalt sørger vi for
• Personlig hjælp og pleje – døgnet rundt
•  Løbende justering af plejebehov med 

kommunen og borger
• Samme plejer
• Egenkontrol

Korinthvej 5B - 9220 Aalborg Øst
Tlf. 98 28 68 64 . info@fordig.as

Akupunkturklinikken 
i Fjerritslev
v. Bente Madsen

Rolighedsvej 8 . 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 21 30

www.akupunktorerne.dk

Bjørnholt Haveservice
v/ Hanne Bjørnholt

 - Haven skal give nydelse… 
  og ikke dårlig samvittighed

Kaas Hedevej 14 . 9490 Pandrup
Tlf.: 28 60 82 26

www.bjoernholt-haveservice.dk
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BRUGER - HJÆLPER FORMIDLINGEN

•	 Gratis	rekruttering
•	 Vikarservice
•	 Ledsageordningen
•	 Helhedsløsningen	til	hjælpeordninger

VI TILBYDER:

Ring og hør nærmere om, hvad vi kan tilbyde netop dig.

København Århus

Tlf. 3634 7900 Tlf. 7026 2709 bhf@formidlingen.dk
www.formidlingen.dk

•	 Borgerstyret	personlig	assistance	(BPA)
•	 Specialpædagogisk	støtteordning	(SPS)
•	 Særligt	tilrettelagt	ungdomsuddannelse	(STU)
•	 Alle	administrative	opgaver	relateret	til	ovenstående

BHF_annonce_128x184_lokalblade1_tt.indd   1 21-08-2011   21:33:00
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Denne indledning af bladet bliver noget an-
derledes, end jeg egentlig havde forestillet 
mig. Ja egentlig var det ikke mig men vores 
formand, Lotte Mørkhøj, som skulle have 
skrevet den. Imidlertid meddelte Lotte på sid-
ste bestyrelsesmøde at hun ønskede at trække 
sig som formand.

Det var mildt sagt en noget overrasket be-
styrelse der modtog denne melding, men vi 
valgte selvfølgelig at respektere hendes be-
slutning.

Lottes afgang efterlader et stort tomrum i 
bestyrelsen, både hvad angår arbejdsindsats 
og viden. Hun har dog heldigvis lovet, fortsat 
at varetage vores interesser i Danske Handi-
caporganisationer og Aalborg Kommunes 
Handicapråd. Ligeledes er hun stadig med på 
baglinjen med vedligeholdelse af vores hjem-
meside.

EN STOR TAK TIL LOTTE FOR HENDES INDSATS

Takket været hendes vedholdenhed og sans 
for organisation, arbejder vores bestyrelse i 
dag efter klare retningslinjer, hvilket gør hele 
arbejdet nemmere. Jeg håber vi kan fortsætte 
i samme spor.

Denne leder skulle som nævnt have været no-
get anderledes.
Dansk Handicap Forbunds kongres blev af-
holdt på Egmont Højskolen fra torsdag til søn-
dag i efterårsferien. Fra Aalborg var Lotte, Eva 
Grøn Pedersen, Ulla Ringgren og jeg til stede.

Kongressens tema var denne gang forbundets 
strategiplan »Ind til Kernen«, som er beskre-
vet i sidste nummer af Handicap Nyt. Her kan 
vi sikkert også forvente at der bliver skrevet 

en masse om kongressens resultater i næste 
nummer.

Personligt oplevede jeg, og det hørte jeg også 
fra andre, at kongressen denne gang blev af-
holdt i en mere afslappet atmosfære. Sidste 
kongres var præget af dystre økonomiske ud-
sigter for DHF. Denne gang viste regnskabs-
fremlæggelsen, at der er kommet styr på 
økonomien, og at der muligvis vil være et lille 
overskud på næste års regnskab.

Man er ikke kommet hertil uden ofre. Der er 
blandt andet fyret medarbejdere på hoved-
kontoret og man har besluttet at lukke vores 
kursusejendom Sct. Knudsborg. Man kan ro-
ligt sige der er ofret hjerteblod.

På hjemmefronten går alt, når man ser bort 
fra Lottes afgang, planmæssigt. Vi har i skri-
vende stund endnu et par arrangementer til-
bage, nemlig juleafslutning i tirsdagsklubben 
og vores traditionsrige julebanko. Næste års 
aktiviteter er allerede planlagt. Der er både nyt 
og gengangere på programmet. Jeg håber vi 
ses.

Peter Klitgaard

Kære medlem
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Vigen 12C · Sejlflod
9280 Storvorde

FJERRITSLEV 
ELEKTRO
Tlf. 98 21 22 44

Thistedvej 6 · Halvrimmen · 9460 Brovst
Tlf. 20 23 83 95

Bil. 20 23 83 95 · Fax 98 23 83 94
www.fgreen.dk · fl@fgreen.dk

Jammerbugt 
Ventilation

v/ Ove Hansen
Martin A. Hansensvej 7

9460 Brovst
Tlf. 2045 2546
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Tur i Zoo
Igen i år var der arrangeret en tur i Zoo med 
rundvisning efter lukketid. På trods af at vej-
ret var inde i en ustabil periode med regn og 
blæst, havde vores dygtige aktivitetsudvalg 
sørget for, at der netop den 16. september var 
dejligt vejr.

Omkring 40 mødte op i Restaurant Skovbak-
ken og efter at have fået en lækker sandwich, 
sodavand og kaffe havde udvalget en lille 
overraskelse, idet der blev trukket lod blandt 
de fremmødte om 2 gavekort til Bones. De 
heldige vindere blev Ole Sørensen og Anne 
Sofie Klitgaard.

Efter hygge i restauranten mødte vore 2 gui-
der op, og vi blev delt op i 2 grupper, der gik 
hver sin vej rundt i haven. 

Den ene rundviser har været dyrepasser i zoo 
i mange år og er nu pensioneret. Han kunne 

fortælle en masse sjove og spændende histo-
rier om de mange forskellige dyr vi gik forbi, 
eller var inde og se.  Han fortalte at han havde 
haft Anna, den ene chimpanse, boende hjem-
me hos sig da den var en unge og den sov ved 
ham i sengen. Derfor sover den nu med noget 
over sig, som en slags dyne, når den går i seng.

Den anden er dyrepasserelev i haven. Hun delte 
gavmildt og engageret ud af sin viden om dy-
rene, og fortalte om det arbejde der bliver gjort 
for at bevare truede dyrearter. Dette arbejde 
kommer især til udtryk i det ny imponerende 
(og tilgængelige) rovdyranlæg, hvor man satser 
på færre arter, som så til gengæld får bedre 
faciliteter og mere plads til at røre sig på.

I rovdyranlægget kommer man helt tæt på 
dyrene kun adskilt af et tykt lag glas, og de 
2 unge asiatiske hunløver betragtede nysger-
rigt, og måske også sultent, selskabet af køre-
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Plejekompagniet ApS – Gasværksvej 3 – 9000 Aalborg – tlf. 98 10 11 13 – mail info@plejekompagniet.dk – www.plejekompagniet.dk

Pleje med hjertet
– døgnet rundt – året rundt!
Hvis du gerne vil møde os….

98 10 11 13

Præstegårdsvej 28 . 9440 Aabybro
Tlf. 98 26 99 68

www.svanen.org

SH Produkthandel ApS
Afhentning af din gamle bil eller 
jern og metal i hele Nordjylland

Søgårdsvej 35 . Nr. Øksne
9460 Brovst

Tlf. 98 23 88 23 . Mobil 40 28 61 89

www.vuk-aalborg.dk

Studievej 5, 9400 Nørresundby
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stole og rollatorer, der passerede forbi. Vi har 
sikkert udgjort et for dem usædvanligt syn.
En af fordelene ved en tur i Zoo efter lukketid 
er at mange af dyrene, herunder især de store 
katte, er mest aktive efter solnedgang og der-
for væsentlig mere underholdende end midt 
på dagen.

Begge hold kom også omkring skoletjenesten. 
Her blev »klappeslangen«, en rimelig stor py-
thon, taget ud af sit terrarium så alle kunne få 
lov at mærke på en slange. Det var dog ikke 
alle der havde lyst til det, men de fleste tog 
udfordringen op og rørte ved den.

Godt trætte og tilfredse skiltes vi ved udgangen.

Det kan oplyses, at aktivitetsudvalget barsler 
med en tilsvarende tur, så sæt allerede nu 
kryds i kalenderen den 4. september næste år.

Maria Kraft / Peter Klitgaard
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Te g n e r n e  ·  H a s s e r i s v e j  1 1 1  ·  9 0 0 0  A a l b o r g
98 12 10 12 · mail@tegnerne.dk · www.tegnerne.dk

LOGODESIGN WEB-DESIGN
EMBALLAGE-DESIGN
TRYKSAGS-  OG  ANNONCEPRODUKTION
ILLUSTRATIONER  AF  ALLE  SLAGS

62x43 annonce_Layout 1  15/10/12  14.21  Side 1

TORP · BYG & MONTAGE 

Stenbukken 16-18 · DK-9200 Aalborg 
Telefon: 9810 1798 · Fax: 9810 1697 

email: info@torpbyg.dk

www.torpbyg.dk
byggeri med omtanke!

Tekstiltryk
Transfer tryk · Broderi

Tlf. 22 14 56 64
torbenwagner6@msn.com

Professionel tekst i l t ryk 

Broderi 

TeksTilTryk

Transfer Tryk

Professionel tekst i l t ryk 

Tlf. 22 14 56 64 . torbenwagner6@msn.com

Damvej 215 · 9440 Aabybro
www.storevildmosekartofl er.dk

Reserveret
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Glimt fra zoo
Fotograf: Anne Mette Welling & Jan Krogh Sørensen

11
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Hos Wolturnus ved vi, at 
valget af det rette hjælpe-
middel er afgørende for 
din livskvalitet. 

Ikke 2 mennesker er ens.

På vores nye adresse
har vi indrettet et 
showroom, hvor vi 
udstiller vores brede 
sortiment. 

Ring og aftal tid, hvis du
har lyst til at komme og 
prøve vores kørestole, 
rollatorer og siddepuder.

Wolturnus A/S
Skalhuse 31, 9240 Nibe

Tlf. 96 71 71 70
www.wolturnus.dk

Nyt showroom i Nibe

”DEN lille FODERSTOF”

AABYBRO HOBBYFODER
v/ Kurt Nielsen · Østre Mosevej 28, Birkelse

9440 Aabybro · Tlf. 98 24 45 58 · Mobil 29 65 96 26

AABYBRO HOBBYFODERAABYBRO HOBBYFODER

ÅBNINGSTIDERMandag-fredagKl. 15.00-18.00
Lørdag

Kl. 9.00-13.00
DERUDOVER

EFTER AFTALE

Vi har foder og dyreartikler til
dine kæledyr: Hund · Kat · Fugl
Fisk · Hamster · Marsvin m.m.

Kig ind til os og få en snak om 
hvad dit kæledyr har brug for.

Kent Lykke Jensen
Musikterapeut. Cand. Mag.
Tranum Musik-Terapi Center

 
Klinikadresse: 

Østbakken 7 · Tranum · 9460 Brovst.
Tlf. +45 2396 3123 · www.tmtc.dk · kent@tmtc.dk

Støt vore annoncører - De støtter os
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Glimt fra zoo
Fotograf: Anne Mette Welling & Jan Krogh Sørensen
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Foredrag med Eva Jørgensen
Onsdag den 3. oktober mødtes en flok for-
ventningsfulde mennesker op i Haraldslund.
 
Årsagen var at DHF Aalborg havde arrangeret 
et foredrag med journalist og studievært Eva 
Jørgensen, der skulle fortælle om, da hendes 
mand fik konstateret ALS og hvordan det på-
virkede deres tilværelse.

Dette er et lille referat fra en meget gribende 
fortælling om to mennesker som troede de hav-
de hele livet foran sig, og om hvor sårbare vi, og 
vores familier er, når vi bliver ramt af sygdom.

Der var mange små tegn på hendes mand var 
syg men at de blev overset. Noget som hun 
godt kunne se bagefter. Hendes mand var ikke 
en som sådan gik til læge: »Var det kommet af 
sig selv, så gik det nok over af sig selv«.

Det begyndte med hans tale og en arm som 
ikke ville være med til det arbejde som han ger-
ne ville. F.eks fældning af et træ osv. og efter 
nogen tid måtte han sige sit arbejde op.

Eva tog med til besøgene ved lægen. For som 
hun sagde: »Så var vi to om det«, og som syg-
dommen tog til måtte de have hjælp af andre. 
Noget af en omvæltning, når mange forskel-

lige hjælpere, ergoterapeuter og sagsbehand-
lere invaderer hjemmet.

Eva var også blevet gravid og erfarede hvor 
hårdt det er at skulle have »sådan en lille 
knold« som hun kaldte det ufødte barn, når 
ens mand fik en alvorlig og uhelbredelig syg-
dom som ALS. 

Via sit arbejde havde manden et stort netværk 
ude i verden som han gerne ville ud at sige 
farvel til. Kommunen syntes det var en rigtig 
dårlig ide, og ville ikke støtte, men Eva gav 
ham lov og bakkede op om projektet, hvilket 
var rigtig godt for manden.

De fik også et par nye gode venner hvor 
manden også var ramt af ALS. Det viste sig 
at være rigtig godt for dem, idet der var ting 
Eva og hendes mand havde svært ved at tale 
om, men som han kunne snakke med vennen 
om. De kunne bedre forstå hinanden, da de jo 
havde samme sygdom.

Fra Eva Jørgensens mand blev syg og til han 
døde gik der kun 1 år.

Eva Grøn Pedersen
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Fantastiske
Feriecenter Slettestrand
- ved Danmarks flotteste Vesterhavsnatur

Tlf. 98217044

Fax. 98217544

mail@slettestrand.dk-www.slettestrand.dk

•  Nye speciallejligheder og 210 kvm. store huse
•  Hestevognsture, helsecenter, svømmehal 32 grader
•  Lækre smagsoplevelser med økologi og lokale råvarer
•  Esben tilbyder aktiviteter  

i skoven og på multibane
•  Dyrefarm, havbåde, minifarm m.m.

VÆRS’GO: 3 dg. Fra 1.695,-
(Ekskl. el. - tillæg for 
speciallejligheder).

HUNE 
AKUPUNKTUR- & MASSAGEKLINIK
S.J. Hvarregaardsvej 7 ·  Hune ·  9492 Blokhus

Massage 3054 4011 - Rikke Højen Jensen
Akupunktur 2076 6330 - Jonna Weldon

www.huneaku-mas.dk
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HUNE 
AKUPUNKTUR- & MASSAGEKLINIK
S.J. Hvarregaardsvej 7 ·  Hune ·  9492 Blokhus

Massage 3054 4011 - Rikke Højen Jensen
Akupunktur 2076 6330 - Jonna Weldon

www.huneaku-mas.dk

Foredrag med Eva Jørgensen
Fotograf: Jan Pedersen & Lotte Mørkhøj

17
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Spring ud i livet og tag 
på Limfjordsskolen 

STU i døgndrift 
– skole og bodel i ét! 
Et udviklende ungdomsmiljø 
for udviklingshæmmede

www.limfjordsskolen.dk

LinguaPro
v/Jette Stig Strøm

Korrektur · Oversættelse · Tekstredigering · Terminologistyring

Engelsk-Dansk · Dansk-Engelsk

Porsevej 5 · 9440 Aabybro
Tlf.: 50 99 12 92 · E-mail:js@linguapro.dk

LUKASSEN TELE/DATA
Gårdkærsvej 35 . Gjøl . 9440 Aabybro

Tlf.: 9646 4600

info@lukatel.dk . www.lukatel.dk

Alt inden for tele og data installation.
Specielle mobiltelefoner, headset 

samt GSM moduler.
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Belægning på handicapparkeringspladser
De senere år er Danmark flere gang blevet 
ramt af regnskyl, der sommetider har varet 
i dagevis. Fordi kloaksystemerne, især i de 
større byer, ikke kan følge med er følgerne 
oversvømmelser af kældre og veje og en sand 
stormflod af forsikringsskade-anmeldelser. 

Man kan sikre, at vandet trænger ned i under-
grunden og ikke belaster kloaksystemet ved 
at vælge permeable (vandgennemtrængelige) 
belægninger, hvilket samtidig sikrer vedlige-
holdelsen af grundvandet. En sådan belæg-
ning kan være det der kaldes græsarmering, 
som er en fast belægning med huller, hvori 
der gror græs. Græsarmering er især velegnet 
i indkørsler, på stier og på parkeringspladser. 
Desværre er visse typer græsarmering ikke 
særlig handicapvenlige, men vi kommer nok 
til at vænne os til dem i fremtiden grundet 
miljøhensyn.

Også i Aalborg er man »med på vognen« og 
anlægger parkeringspladser med græsarme-
ring. Dels af hensyn til grundvandet men også 
for at undgå den dyre bortledning af regn-
vand via kloaknettet og følgende belastning 
af renseanlægget. Man synes sikkert også det 
ser pænt ud.

Et eksempel herpå er parkeringspladsen ved 
det ny sundhedshus i Aalborg Øst. 

Vi havde fået et tip om at den belægning, 

man havde valgt på p-pladsen her, var alt 
andet end handicapvenlig, og jeg fik til op-
gave at undersøge sagen nærmere. Det viste 
sig at tippet holdt stik. I løbet af ganske kort 
tid lykkedes det mig at få min kørestol til at 
sidde fast, idet forhjulene satte sig på tværs. 
Jeg kan også forestille mig at rollatorbrugere 
og gangbesværede i øvrigt vil have problemer 
med denne type belægning.

Det gode ved denne historie er, at sagen har 
været oppe i Handicaprådet, og at man fra 
kommunens side har erkendt, der er lavet 
en fejl. Belægningen på handicappladserne 
bliver derfor udskiftet til noget brugbart og 
mere handicapvenligt. Man kan så håbe, at 
man ved samme lejlighed flytter dem nær-
mere indgangen, så placeringen bliver i over-
ensstemmelse med bygningsreglementets 
anvisninger.

Jeg synes det er dejligt, at det hjælper at gøre 
opmærksom på fejl i byggesager, men kan 
ikke lade være med at tænke på de menne-
sker, der skal holde på de øvrige pladser. Be-
lægningen er nemlig alt andet end egnet til 
højhælede sko. Jeg forudser adskillige forstu-
vede ankler.

Peter Klitgaard
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medemagruppen

Mogens Kristiansens 
Handel og Transport

Gl. Landevej 135 . 9440 Aabybro

Tlf. 20 30 88 02

Pandrup Optik
BLOKHUSVEJ 2  |  9490 PANDRUP  |  TLF. 98 20 46 02

www.pandrupoptik.dk

Pilegaard
Algade 65 · Aalborg · Tlf. 98 13 90 00 · pi@stofanet.dk

GULD OG SØLV
KØBES KONTANT

Ryd op i smykkeskrin og skuffer
- og få en god pris...
Sælg ikke før du har fået et
uforbindende tilbud fra os.

gRATiS vuRdeRing!
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Efterlysning
Bestyrelsen fi k for nylig et spørgsmål om vi ikke 
havde jubilæum i år?

Vi må med skam meddele at ingen i den sid-
dende bestyrelse har nogen særlig viden herom. 
Vi har dog fundet ud af, at vi i 2006 har holdt en 
75 års jubilæumsfest. Vi ved altså at afdelingen 
er 81 år gammel, men vi mangler alle detaljerne.

Selvfølgelig må det være muligt at fi nde oplys-
ningerne i foreningens arkiver, men med tanke 
på at de primært består af fyldte fl yttekasser i 
et depotrum i Boxit, søger vi hjælp ved bladets 
læsere.

Er der nogen, der ligger inde med oplysninger 
om DHF Aalborgs historie, eventuelt i form af 
gamle medlemsblade eller lignende? Gerne no-
get med specifi kke datoer og navne. I så fald vil 
vi meget gerne låne det, så vi kan kopiere det. 
Det vil lette vores videre efterforskning ganske 
væsentligt.

Kontakt mig på telefon 29 93 12 62, hvis du 
kan/vil hjælpe med oplysninger.

På forhånd tak.

Peter Klitgaard

Juleafslutning

Tirsdagsklubben og aftenskolen 
holder juleafslutning på Lejbjergcentret

Tirsdag den 27. november kl. 19.30-22.00

Vi hygger med gløgg og æbleskiver.

Saltum Kirkekor kommer og underholder og mon ikke der sniger sig 
et par julesange ind i programmet.

Arrangementet er for alle og ikke kun for de faste brugere af tirsdagsklubben, 
så mød endelig op. 

Det plejer at være en rigtig hyggelig aften.

Tilmelding ikke nødvendig.

Aktivitetsudvalget
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STU på 
Autismecenter Nord-Bo 

Aalborg tlf. 98279052 Aabybro  tlf. 98279002 Aalborg tlf. 98279036

Erhvervsafklaring, uddannelsesafklaring, 
personlig afklaring og boafklaring

Vi tilbyder intern arbejdstræning og 
praktikforløb, ekstern praktik - og jobforløb, 
intern undervisning, ekstern undervisning 
eks. VUC/HF, personlig vejleder, social træ-
ning og botræning. 

Du kan blandt meget andet vælge følgende 
øvrige aktiviteter: motion, musik, ridning, 
IT-værksted, kreative værksteder, rollespil, 
terapihave/friluftsliv... 

www.nordbo.dk

NU OGSÅ 

I DIT OMRÅDE

LETTERE END AT
STAVE TIL “KASSEKØ!”
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Som de faste brugere af tirsdagsklubben sik-
kert har bemærket, har vi fået en ny cafévært. 
Jesper er 51 år og bor i Svenstrup. Ud over at 
være en fl ink fyr, er Jesper en ørn i køkkenet 
og hans røde pølser er fremragende.

Vi er nu snart færdige for i år, og på trods af 
enkelte rygter om det modsatte, fortsætter 
alle holdene efter nytår. Vi (bestyrelsen) var 
nok selv lidt skyld i rygterne, idet vi er ved at 
indlede et samarbejde med Fokus om udbud 
af kurser, og informationen herom blev lidt 
forhastet.

Forårets udbud af aftenskolehold bliver:
Personlig Udvikling (Fokus)
Computer for alle (Fokus)
Håndarbejde (Fokus)
Bevægelse i varmt vand (DOF Hals)

Hold i øvrigt øje med den husstandsomdelte bro-
chure fra FOKUS. Der vil holdene være omtalt, 
og vi håber at vi kan nå at præsentere noget nyt.

Har du spørgsmål om aftenskole og tirsdags-
klub, kan du altid kontakte mig på telefon 29 
93 12 62 eller Thomas på telefon 20 77 06 66.

Peter Klitgaard

Aftenskole og tirsdagsklub

Julebanko

Traditionen tro afholder vi Julebanko på Lejbjergcentret

Tirsdag den 4. december kl. 19.00-22.00

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.

Bankoudvalget.
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MANgler du eN bil tilpAsset diNe 

behov?

Vi har over 15 års erfaring og er Danmarks førende 

opbygger af handicapbiler til kommuner, institutioner, 

erhverv og private! Vi kan klare enhver opgave!

se mere på handicare.dk, ring på 96 96 15 22 eller 

besøg os på vidalsvej 4A, dK-9230 svenstrup.

MANgler du eN bil 
tilpAsset diNe behov?

Sankelmarksgade 8-10
9000 Aalborg 
Tlf. 96 31 52 00
info@abhim.dk
www.abhim.dk 
 

Himmerland er en 
vægtig spiller 

i etableringen og 
driften af tidssvarende 

boliger til alle
Sankelmarksgade 8-10
9000 Aalborg 
Tlf. 96 31 52 00
info@abhim.dk
www.abhim.dk 
 

Himmerland er en 
vægtig spiller 

i etableringen og 
driften af tidssvarende 

boliger til alle

Sankelmarksgade 8-10
9000 Aalborg 
Tlf. 96 31 52 00
info@abhim.dk
www.abhim.dk 
 

Himmerland er en 
vægtig spiller 

i etableringen og 
driften af tidssvarende 

boliger til alle

Klaverstemmeren
Finn Møller · Vesterbro 58 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 11 41 22 
Åbent· mandag-torsdag 12-17.30, fredag 12-19, lørdag 10-12
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November          
Tirsdag d. 13. november kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag d. 20. november kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub
Tirsdag  d. 27. november kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub og Juleafslutning

December          
Tirsdag  d. 4. december kl. 19.00-22.00  Julebanko

Januar          
Tirsdag  d. 8. januar kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Tirsdag  d. 15. januar kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Tirsdag  d. 22. januar kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Torsdag  d. 24. januar kl. 19.00-22.00  Rejseforedrag
Tirsdag  d. 29. januar kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub

Februar          
Tirsdag  d. 5. februar kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Tirsdag  d. 12. februar kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Tirsdag  d. 19. februar  Vinterferie
Tirsdag  d. 26. februar kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Onsdag  d. 27. februar kl. 19.00-22.00  Kost og ernæring

Marts          
Tirsdag  d. 5. marts kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Tirsdag  d. 12. marts kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Onsdag  d. 13. marts kl. 17.45-22.00  Rejseforedrag
Tirsdag  d. 19. marts kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Onsdag  d. 20. marts kl. 18.00  Tur til Øster Uttrup Dilettanterne
   med spisning og kaffe
Tirsdag  d. 26. marts   Påskeferie

April          
Tirsdag  d. 2. april kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Tirsdag  d. 9. april kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub

Maj          
Tirsdag  d. 28. maj kl. 09.00-22.00  Tysklandstur
 

Hold øje med vores hjemmeside www.dhf-aalborg.dk 
for aktuelle oplysninger om aktiviteter!

Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten på Lejbjergcentret.

Aktivitetskalender
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Rejseforedrag

Torsdag den 24. januar kl. 19.00 på Lejbjergcentret

HVAD SYNES DU VI SKAL HØRE OM?
Skal det være Spanien, Sri Lanka eller Indien?

DU KAN VÆRE MED TIL AT BESTEMME.

Vi har fulgt opfordringerne og igen inviteret Johnny Laursen. 
Kom og hør hans spændende oplevelser og se på mange utrolig fl otte billeder.

På hans hjemmeside: www.johnnylaursen.dk 
kan du se hvilke lande hans foredrag ellers handler om, og ved tilmelding 

være med til at stemme om, hvor i verden foredraget skal bringe os.

Pris 30 kr. for kaffe/kage mv.

Tilmelding senest den 14. januar:

Ann: tlf. 22 40 18 64 - Maria: tlf. 25 33 33 83 
Eller: tilmelding@dhf-aalborg.dk

Aktivitetsudvalget

Kost og ernæring

Onsdag den 27. februar kl. 19.00-22.00 på Lejbjergcentret

En aften med kostvejleder Line May Friis.
Line har stor erfaring med at rådgive og vejlede om kost og motion. 

Denne aften kommer hun med gode råd om hvordan man kan spise, 
så man kan holde vægten.

Pris 50 kr. inkl. frugt, kaffe/te og kage.

Tilmelding senest den 20. februar:

Eva: tlf. 23 25 06 77 - Maria: tlf. 25 33 33 83
Eller: tilmelding@dhf-aalborg.dk

Aktivitetsudvalget
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Generalforsamling
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DHF Aalborg

Onsdag den 13. marts 2013, på Lejbjergcentret
 

Aftenens program

Kl. 17.30 - 17.55: 
Ankomst og registrering

Kl. 18.00: 
Spisning

Kl. 18.45: 
Generalforsamling

Dagsordenen i henhold til vores vedtægter

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Beretning

5. Regnskab

6. Indkomne forslag

7. Fremtidigt arbejde

8. Valg af bestyrelse

9. Eventuelt

Husk medlemsbevis.

Tilmelding til spisning, senest den 6. marts 2013 
til bestyrelsen@dhf-aalborg.dk, 

eller til et medlem af bestyrelsen
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Vil du være en del af en virksomhed, 
der tager social ansvarlighed alvorligt?

Hos Green Click Media vægter vi vores sociale 
ansvar meget højt – det styrker mangfoldigheden 
indadtil og troværdigheden udadtil.

Vi søger at styrke vores team med kompetente 
medarbejdere inden for en række felter, så har 
du en relevant uddannelse eller erfaring inden for…

•     Søgemaskineoptimering – SEO
•     Google AdWords
•     Grafisk design
•     Programmering – primært HTML og CSS

… kan du blive en del af Danmarks hurtigst voksende 
mediebureau, og du vil indgå i et socialt ansvarligt, 
dynamisk og kreativt team. Du får fast løn efter 
kvalifikationer, super frokostordning og attraktive 
handicapvenlige arbejdsforhold i lækre kontorfaciliteter 
i et af Aalborgs dejlige grønne områder.

Green Click Media er eksperter i online markedsføring. 
Vi er ambitiøse, professionelle og en af Danmarks 
førende udbydere af løsninger inden for online marketing. 

Med en ansættelse hos Green Click Media, bliver 
du en del af en arbejdsplads i rivende udvikling 
og vækst, hvor fremtiden står åben, og hvor dine 
muligheder for at påvirke tingene kun begrænses 
af din energi og dine kompetencer.

+45 70 230 540     www.greenclickmedia.dk

VELKOMMEN til JOBguiderne 

JOBguiderne er en ambitiøs nordjysk virk-
somhed, der tilbyder sine kunder og kursister 
en håndholdt differentieret  løsning, hvor en 
række stærke værktøjer, alsidige kompetencer 
og et omfattende virksomhedsnetværk giver 
helt nye muligheder.

Vi har hovedkontor i Pandrup, men samarbej-
der med fl ere nordjyske kommuner og virk-
somheder omkring:  Rekruttering, Karriereråd-
givning og Outplacement.

JOBguiderne
Bransagervej 4 • 9490 Pandrup
Telefon: +45 24441122
info@jobguiderne.dk • www.jobguiderne.dk

Lars Bloch Briller
Hadsundvej 31 · 9000 Aalborg

98 12 19 88
www.larsblochbriller.dk
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Socialt ansvar betaler sig
Har virksomheden Green Click Media erfa-
ret. I en annonce i Nordjyske den 30. oktober 
forklarer direktør, Jan Nygaard, hvordan man 
vægter virksomhedens sociale ansvar højt. 

Ud af virksomhedens 25 ansatte er der en der 
har ADHD, en der har en så behandlingskræven-
de diabetes, at han hver uge på virksomhedens 
regning får fri til at passe den nødvendige træ-
ning, og en der har fået diagnosen social angst.

»Selvfølgelig er det vigtigt for os at tjene 
penge, ellers sad vi ikke her. Men det er ikke 
pengene der driver værket. Hvis vi bare var 
interesseret i pengene, kunne vi have valgt 
en anden og mere effektiv strategi, men det 
handler ligeså meget om, at vi kan bygge no-
get op, vi kan være stolte af. Det indebærer 
blandt andet at tage et stort socialt ansvar«, 
siger Jan Nygaard.

Det er klart at virksomhedens satsning stiller 

anderledes krav til at strukturere og organisere 
arbejdet, men i den sidste ende giver forskel-
lighederne en stærkere virksomhed.

Green Click Medias primære forretningsområ-
de er det såkaldte Google Adwords, hvor man 
hjælper sine kunder til at blive mere synlige på 
internettet. En branche der døjer med trovær-
digheden, idet en den har været præget af en 
del »banditter« der bare har været ude på at 
narre annoncekroner fra sine kunder.

I den sammenhæng er fortællingen om et 
socialt ansvar en løftestang der er med til at 
tegne et billede af en troværdig virksomhed og 
give den et godt omdømme.

Netop nu søger Green Click Media nye medar-
bejdere og man har gjort opmærksom på, at 
handicap absolut ikke er nogen hindring. 

Peter Klitgaard
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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      2993 1262 eller 
Thomas Pedersen    . 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 ordnin-
ger, eller lønner du selv din hjælper, skal du 
ansøge bestyrelsen om fritagelse for betaling 
for hjælperen. 

Indlæg til lokalbladet
Sendes til Peter Klitgaard, 
e-mail: pk.tranum@gmail.com

www.dhf-aalborg.dk
Kommentarer og indlæg til hjemmesiden kan 
sendes til 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· www.dhf-net.dk

Modtag e-mail fra DHF Aalborg
Vi vil gerne spare penge til print og udsen-
delse af breve med Post Danmark og i stedet 

for sende visse ting til dig i e-mail. Hvis du vil 
modtage e-mail fra os, skal du sende en e-
mail til adressen: emails-jatak@dhf-aalborg.dk

Du skal sende den, fra den e-mail adresse, som 
du ønsker at modtage e-mail fra os på. Skriv 
også dit navn og adresse i mailen, og gerne 
dit telefonnr. og medlemsnr. Bemærk, bladet 
kommer i papirudgaven som det plejer! 

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 gi-
ver os 2 øre pr. kWh du bruger.

Tilmelding på: www.foreningsel.dk, anfør du 
vil støtte Dansk Handicap Forbund Aalborg afd.

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

Næstformand 
Peter Klitgaard
Ørnevej 18 . Tranum 
9460 Brovst
Tlf. 29 93 12 62
pk.tranum@gmail.com

Sekretær 
Maria Lærke Kraft
Falstersgade 23, 2.th
9000 Aalborg
Tlf. 25 33 33 83
sekrettaer@dhf-aalborg.dk

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

Bestyrelseslisten

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

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

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



Returneres ved varig adresseændring

Returadresse: Ann de Place · Kayerødsgade 6, 2. · 9000 Aalborg


