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Der er så smukt om vinteren, når alt er dæk-
ket af sne. Selv jeg kan blive helt rørt, når jeg 
en morgen ser ud i min have, og alt det jeg 
ikke nåede at få ryddet op i efteråret, er skjult 
under et rent hvidt tæppe.

Mit humør ændrer sig dog hurtigt, når jeg åb-
ner min entredør, og opdager at vejen ud til 
bilen også er dækket af sne.

Denne vinter har vejrmæssigt ikke været af de 
slemmeste og heldigvis er der ikke længe til 
foråret.

Forårets komme medfører også den årlige ge-
neralforsamling, der i år (i hvert fald for mit 
vedkommende) vil være helt anderledes, end 
jeg havde forestillet mig.

Lottes afgang betyder at vi skal have valgt en 
ny formand for resten af hendes valgperiode 
(dvs. frem til næste års generalforsamling). 
Egentlig har det aldrig ligget i mine planer at 
gå efter formandsposten i DHF Aalborg, men 
jeg har dog besluttet at stille op for det ene år. 
Så må vi jo se om jeg bliver valgt. 

Hvad der derefter skal ske er jeg ikke klar over, 
men én ting er sikkert. Lottes beslutning om 
at trække sig som formand, har afsløret et 
stort behov for emner til bestyrelsesarbejdet. 
Som det er nu, hænger arbejdet på få per-
soner, og de (læs vi) har også en grænse for, 
hvad vi kan overkomme.

Derfor vil jeg her komme med en opfordring 
til alle medlemmer, der mener de kan yde en 
aktiv indsats i en aktiv bestyrelse, om at stil-
le op, når der er valg til bestyrelsen den 13. 
marts.

Foråret betyder også at vi har taget hul på en 
ny perlerække af tilbud fra aktivitetsudvalget. 
Der vil i løbet af året blive afholdt mange for-
skellige arrangementer. 

Jeg ved det er et kæmpe arbejde at få stablet 
aktiviteterne på benene. Vi får også tit at vide, 
at der aldrig sker noget. Derfor kan det undre 
mig meget at årets første arrangement måtte 
aflyses på grund af manglende tilslutning.

Vores aktivitetsudvalg har gentagne gange ef-
terlyst ideer her i bladet uden den helt store 
respons. Ja jeg tvivler på om de overhovedet 
har modtaget et eneste forslag.

Så derfor kære medlemmer. Støt nu op om-
kring de planlagte aktiviteter. Det er svært at 
bevare gejsten, hvis man ikke føler der er op-
bakning fra dem man arbejder for. I må også 
meget gerne komme med ideer og forslag til 
hvad vi kan »underholde« jer med fremover.

Peter Klitgaard

Kære medlem
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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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Akupunkturklinikken 
i Fjerritslev
v. Bente Madsen

Rolighedsvej 8 . 9690 Fjerritslev
Tlf. 98 21 21 30

www.akupunktorerne.dk

Reserveret

Vigen 12C · Sejlflod
9280 Storvorde

Lars Bloch Briller
Hadsundvej 31 · 9000 Aalborg

98 12 19 88
www.larsblochbriller.dk
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Juleafslutning på Lejbjergcentret

Traditionen tro fejrede vi afslutningen på sæ-
sonen i tirsdagsklubben med gløgg, æbleski-
ver og korsang.

Om det er de gratis æbleskiver og gløggen eller 
underholdningen der trækker, ved jeg ikke, men 
det er i hvert fald dejligt når så mange deltager.

Saltum Kirkekor stod for underholdningen, 
der som sædvanlig var i topklasse. De lagde 
ud med at synge for os, hvorefter der blev ud-
leveret sangbøger så vi kunne vælge noget at 
synge med på. Desværre var der ikke meget 
jul over den sangbog vi havde, men det lyk-
kedes til slut at finde noget alle kendte.

Gløggen og æbleskiverne forsvandt som dug 
for solen og alle hyggede sig gevaldigt.

Koret sluttede aftenen af med et par sange, 
hvorefter vi ønskede hinanden god jul og på 
gensyn i 2013.

Eva
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Indkaldelse 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

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

eller til Eva tlf. 2325 0677, Maria tlf. 2533 3383, Peter tlf. 2993 1262
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»Og det var nummer 99, undskyld nummer 
66« – »nummer 6, øh jeg mener 90«.

Ja måske er jeg ikke helt inde i bankoreglerne, 
men jeg havde altså fået til opgave at være 
opråber da vi afholdt julebanko på Lejbjerg-
centret tirsdag den 4. december.

Til min undskyldning vil jeg dog sige, at de 
kontrolbrikker vi bruger, efterhånden er så 
slidte at det er nemt at se forkert, når man 
ikke er så erfaren i jobbet.

Vejguderne var os ikke nådigt stemt i dagene 
op til arrangementet, og selvom meget af sne-
en forsvandt i løbet af tirsdagen, afholdt det 
nok nogen i at møde op.

Hvad der manglede i fremmøde, var der til 

gengæld i præmier. Jette og Trine havde væ-
ret rundt i byen og samlet sponsorgevinster 
med et overvældende resultat. Gevinstbordet 
nærmest bugnede med flot indpakkede præ-
mier, så stor tak til Jette og Trine for den flotte 
indsats.

På trods af min manglende erfaring som ban-
koopråber, lykkedes det at afvikle alle de plan-
lagte spil til tiden, og selvom ikke alle vandt 
virkede det som om alle var tilfredse, da de 
gik hjem.

Takket være Jette og Trines indsats fik et pænt 
overskud denne gang, så mon ikke der bliver 
råd til at investere i nye kontrolbrikker og ban-
koplader til næste gang.

Peter

Julebanko
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www.vuk-aalborg.dk

Studievej 5, 9400 Nørresundby

Industrivej 2  •  9280  Storvorde

98 31 86 64 

VASKEHAL
& VÆRKSTED 

Hos os kan du blive i bilen mens den bliver vasket fra kl. 7.00-17.30 på alle hverdage

- med personlig service

Vi hjælper børn med tale-  
og sprogproblemer, hjer-
neskader, oralmotoriske 
vanskeligheder samt børn 
med multiple funktions-
nedsættelser.

ta
le

.R
N
.d

k

Gartnervej 9
9200 Aalborg SV

Tlf. 96 34 32 11
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Glimt fra tirsdagsklub

11
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Icopal Entreprise a/s

Sagavej 5 · 9260 Gistrup
www.icopal.dk

Spring ud i livet og tag 
på Limfjordsskolen 

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

www.limfjordsskolen.dk
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Hulubulu, hvor er Lotte henne?
Siden det blev kendt, at jeg valgte at trække 
mig ud af bestyrelsen, har jeg fået en del søde 
og omsorgsfulde e-mails og telefonopkald fra 
medlemmer. Rygter løber, og for hvert led i 
formidlingskæden bliver der lagt til og trukket 
fra. Det er ganske vist - en lille fjer kan blive til 
fem høns.  ☺

Kære medlemmer, min udtræden skyldes 
hverken uenighed, uvenskab, manglende in-
teresse, eller helbredsmæssige problemer – 
hvilket er nogle af de ’forklaringer’, jeg har 
hørt fra ’rygters bureau’.

Det var meget svært, at tage beslutningen om 
at udtræde af bestyrelsen, men forklaringen 
er ganske enkel. Fra årsskiftet skulle jeg i gang 
med at løse en ny og krævende opgave i BPA 
Nord, og derfor var jeg nødt til at prioritere 
mine øvrige opgaver og hverv.  

BPA Nord er en lokal non-profit forening der 
varetager arbejdsgiveransvaret for personer 
med BPA-bevilling. BPA Nord er stiftet i efter-
året, af en gruppe medlemmer med bevilling 
til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) / 
hjælpeordning.

Selv om jeg ikke længere er formand eller be-
styrelsesmedlem i DHF Aalborg, er jeg stadig 
DHF’er. og jeg varetager fortsat en del opga-
ver for afdelingen, hvor et kontinuerligt sam-
arbejde med bestyrelsen er helt afgørende. 

Der er det handicappolitiske arbejde, hvor jeg 
efter Allan Bachs udtræden først varetog DHF 
Aalborgs bestyrelsesplads i DH Aalborg, og 
senere blev udpeget til Handicaprådet af DH 
Aalborg. Der er også vores medlemsrådgiv-
ning, hvor jeg udover at vejlede jer medlem-
mer ad hoc, fortsat står til rådighed for DHFs 

centrale rådgivning. Herudover har jeg fortsat 
opgaver i forbindelse med lokalbladet her og 
vores hjemmeside. 

Jeg håber meget, at i medlemmer vil bakke op 
om bestyrelsens og andres, arbejde for DHF. I 
nogle dele af vores medlemskreds er der des-
værre en udpræget brokkekultur, hvor man 
er meget optaget af andres ageren, frem for 
hvad man selv kan bidrage med. Vi bør alle 
huske på, at medlemskab i DHF ikke bare er 
en adgangsbillet til foreningens ydelser, men 
til deltagelse i et fællesskab, hvor alt er baseret 
på andre medlemmers frivillige arbejdsindsats. 
Så, bak dem op!

Det fordrer en stor arbejdsindsats at holde 
DHF Aalborg kørende. For hver eneste synlig 
aktivitet er der typisk mange timers ikke syn-
ligt arbejde. Det er som et isbjerg, hvor kun 
1/9 er synligt over vandoverfladen. Det arbej-
de i medlemmer ikke umiddelbart ser, løses af 
ganske få personer. Uden dem er der hverken 
aktiviteter, klub, undervisning, politisk repræ-
sentation, blad, hjemmeside, eller andet. 

På gensyn til arrangementer i DHF Aalborg, på 
Facebook, i e-mail, eller til en snak ude i byen 
eller i telefonen…

Lotte Mørkhøj
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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

Sibco R&D Deliveries™

Teknisk afprøvning af medicinsk 

udstyr til sygehuse, praktiserende 

læger og patienter

Sibco kontaktes på www.sibco.dk

When Precision Matters

Støt vore annoncører
De støtter os

Galleri Inuit
Ladegårdsgade 6, 9000 Aalborg

Tlf. 98 12 18 88
www.inuit9000.dk

Inuit er grønlandsk og betyder Menneske.
Og vi beskæftiger os med det mennesker kan lide:

Maleri, Grafik og Skulptur.

Vi rådgiver, vurderer, sælger, udlejer, køber og restaurerer.
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Ny lokal medlemsstyret non-profit 
BPA-udbyder
Vi er en gruppe medlemmer med BPA-bevilling 
fra Aalborg, der har stiftet foreningen BPA Nord. 
Foreningen BPA Nord varetager, med virkning fra 
årsskiftet til 2013, arbejdsgiveransvaret i § 95 og 
§ 96 BPA. Det der før hed hjælpeordningen.  

BPA Nord er medlemsstyret og vi agerer non-
profit. Non-profit betyder, at BPA Nords over-
skud bliver i foreningen og anvendes i forenin-
gens interesse. Det kan være til udarbejdelse 
af materialer til fælles brug, til kurser for vores 
medlemmer eller hjælpere, eller til sociale arran-
gementer. Du kan læse mere på vores hjemme-
side www.bpa-nord.dk

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis 
du har lyst til at blive medlem og arbejdsleder i 
BPA Nord, eller bare vil vide mere om foreningen. 

De fleste med kendskab til hjælpeordningen 
og BPA ved, at det med lovændringen fra 2009 
blev muligt at overdrage arbejdsgiveransvaret 
til en privat leverandør, en nærtstående eller en 
forening. Før lovændringen skulle den enkelte 
bruger selv varetage arbejdsgiveransvaret. Selv 
om en del kommuner tilbød lønadministration, 
syntes mange brugere at arbejdsgiveransvaret 
var tungt at bære.  

Sagen er jo, at blot fordi vi udfordres med et 
handicap, medfølger der ikke automatisk evner 
og interesser for; stillingsopslag, ansættelser, 
ansættelseskontrakter, arbejdsmiljø/APV, afske-
digelser, hjælperforsikringer, lønudbetaling osv. 
Arbejdsgiveransvaret er en stor mundfuld, ud-
over ansvaret for den daglige ledelse, timeregn-
skabet og vagtplanlægningen – de opgaver man 
som minimum selv skal kunne varetage som ar-
bejdsleder i BPA.

Med BPA fik vi pludselig en lang række private 
leverandører, der gerne vil tjene penge på vores 
BPA-ordninger. Vi har set stordrift-leverandører, 
leverandører der gerne overtager hele ledelsen 
i brugerens ordning, leverandører der nærmest 
kun udbetaler løn og vi har set konkurser. BPA-
markedet er med andre ord ret broget. Der blev 
også søsat en demokratisk medlemsstyret for-
ening med økonomisk støtte fra Socialministe-
riet - LOBPA.
 
Helt overordnet generer det mig, hvis private le-
verandører skal profitere på mit handicap og min 
BPA. På lidt længere sigt er jeg også bekymret 
for, at øget privatisering vil fordyre ordningen og 
i sidste ende være skadelig for os brugere. Vi har 
allerede set, at man visse steder strammer op på 
brugernes bevillinger. Det er paradoksalt, at man 
først retter op på den mangeårige underbetaling 
af handicaphjælpere (og indfører normal ufag-
lært lavløn), for derefter at ville spare ved at re-
ducere brugeres timeudmålinger.   

Når det er sagt, må jeg også erkende, at der i 
nogle tilfælde er behov for hjælp til varetagelse 
af arbejdsgiveransvaret. Det kan være, at bru-
geren ikke kan overskue §’er og administrativt 
arbejde, eller det kan være, at brugeren gerne 
vil prioritere en begrænset mængde kræfter på 
anden vis. I medlemsstyrede foreninger, bygget 
på vores egne værdier, må der være nogle res-
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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.

Malene Zimmer Precht – Lægeeksamineret massør
Kattedamsvej 36d - 9440 Aabybro - tlf: 29 70 59 08

www.massagejammerbugt.dk

medemagruppen

Hattemagervej 16 · 9000 Aalborg  
Tlf. 96 31 66 60 · www.no-jensen.dk

www.plusbolig.dk Østre Allé 101 9000 Aalborg Tlf. 96314151
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sourcestærke brugere ved styrepinden.  

Det er nærliggende, at få dårlig samvittighed 
over at påføre kommunen yderligere omkost-
ninger ved varetagelse af arbejdsgiveransvaret. 
Her skal vi dog huske, at kommunen beregner 
administrationsbeløbet ud fra hvad det ellers 
koster dem at administrere ordningen. Selv om 
kommunen ikke må varetage selve arbejdsgi-
veransvaret, frigøres de for ganske meget ad-
ministrativt arbejde, når en bruger overdrager 
arbejdsgiveransvaret til andre. Når kommunen 
lønadministrerer, hvad Aalborg Kommune vist 
gør for alle brugere der selv er arbejdsgiver, løser 
de stort set samme administrative opgaver, som 
en privat leverandør skal løse. 

Udover kommunen varetager lønudbetalinger, 
skattetræk, indbetaling til barselsfond, sygedag-
pengeindberetninger og refusioner, udbetaling 
af g-dage, håndtering af pensionsaftaler og 
indbetalinger, overførsel af feriepenge, udsen-
delse af lønsedler, tegning af hjælperforsikrin-
ger, kontrol af forbrug og årligt regnskab m.v., 
udarbejder kommunen skabeloner til ansættel-
seskontrakter, timesedler, syge/raskmeldinger 
mv., ligesom de skal vejlede om BPA og de tilstø-
dende lovgivninger.  
  
I kommunen er opgaverne fordelt mellem man-
ge medarbejdere og afdelinger (sagsbehandler, 
konsulent, jurist, løn, økonomi osv.) og derfor 
bliver omkostningen først synlig på BPA-budget-
tet ved overdragelse af arbejdsgiveransvaret. Så 
jo, BPA Nord og andre leverandører koster pen-
ge, men kommunen fritages samtidig for opga-
ver og dermed også udgifter svarende hertil.

Jeg er varm tilhænger af non-profit tanken og 
filosofien om Independent Living, at vi - men-
nesker med et handicap - er eksperter i vores 
eget liv og tager ansvar for det. Derfor støttede 
jeg også stiftelsen af foreningen LOBPA. Jeg 
overdrog mit arbejdsgiveransvar dertil og kom 

i bestyrelsen. Hen ad vejen måtte jeg desværre 
erkende, at jeg ikke kunne ændre eller påvirke 
visse forhold i LOBPA, som jeg ikke er enig i. 
Jeg opdagede også, at jeg ikke var ene om min 
uenighed og frustration. 

Det var som om et højhus var bygget, før vi 
havde et helstøbt fundament. LOBPA var fra 
første færd en stor virksomhed, med mange 
administrative medarbejdere og en professionel 
direktør for bordenden. Der var lavet administra-
tionssystem, Jobtavle og indgået overenskomst, 
nærmest før medlemmerne var kommet ind ad 
døren og vores fælles værdier, ønsker og behov 
var formuleret. Med andre ord oplevede jeg ikke, 
at kunne opnå den forventede indflydelse. Som 
nordjyde oplevede jeg også, at der var langt til 
både vejledning og fællesskab. 

Ud af denne oplevelse opstod tanken, om at lave 
en non-profit medlemsstyret forening mere. En 
forening inspireret af det norske ULOBPA. 

ULOBPA blev stiftet i 1991 af 5 brugere der 
ønskede at styre deres egne hjælpeordninger. 
ULOBPA er i dag landsdækkende i Norge, men 
ULOBPA blev bygget op stille og roligt. I 1992 
lavede ULOBPA kontrakt med den første arbejds-
leder og året efter kom der 5 mere til. Derpå 
udvidede de kredsen år efter år. ULOBPA skulle 
også kæmpe for rettigheden til BPA. Her er vi et 
skridt foran, men processen med at overveje og 
definere vores fælles værdier, fastsætte retnings-
linjer, samt skabe de interne strukturer og ruti-
ner er den samme. Jeg tror, vi tjener fællesskabet 
bedst, hvis opbygningen af BPA Nord sker skridt 
for skridt og med os brugere ved styrepinden.
BPA Nords stiftere har hver især mange års ar-
bejdsgivererfaring fra egen BPA, og vi har faglige 
forudsætninger som socialrådgivere og indenfor 
kontor og regnskab. Desuden har flere af os 
arbejdet med BPA via Klubben for Brugere og 
Hjælpere i Nordjylland, DHF og LOBPA. 
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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

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

Hybenvej 7b . 9440 Aabybro
Tlf: 27 50 67 25

www.renesmobilfys.dk
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Alligevel er det en stor opgave at søsætte BPA 
Nord som forening og virksomhed. Derfor har vi 
også valgt at alliere os med nogle professionelle 
rådgivere på relevante områder, som revisorer 
og jurister, og vi har valgt at søge rådgivning via 
Væksthus Nordjylland, hvor vi ud fra vores for-
retningsplan er blevet godkendt til Vækst Iværk-
sætter Programmet. 

Jeg er formand for bestyrelsen, Annette Chri-

stensen og Lotte Mørkhøj er bestyrelsesmedlem-
mer. Herudover består stiftergruppen af fl ere 
andre brugere.

Kontakt os via hjemmesiden eller på bestyrel-
sen@bpa-nord.dk hvis du vil vide mere, eller er 
interesseret i at blive en del af BPA Nord. 

Lis Kristensen
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Februar          
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. 17.30-22.00  Generalforsamling
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. 09.00-20.00  Tysklandstur

September          
Tirsdag  d. 3. september kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub
Onsdag d. 4. september kl. 16.00-19.30 Rundvisning i Zoo
 

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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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

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

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.
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Dilettant i 
Øster Uttrup Forsamlingshus

Onsdag den 20. marts kl. 18.00

Vi gentager successen fra sidste år med Øster Uttrup Dilettanterne.
Årets forestilling hedder »Blomsterbørns Børn«

Da vi har booket en hel forestilling, er der mulighed for at tage familie, venner 
eller andre med denne aften. Men skynd jer, for der bliver rift om billetterne. 

Pris for mad, dilettant og kaffe kr. 100 for medlemmer. 
For ikke medlemmer er prisen kr. 150. 

Tilmelding senest tirsdag den 12. marts
Eva: tlf. 2325 0677, Maria: tlf. 2533 3383 eller: tilmelding@dhf-aalborg.

Aktivitetsudvalget
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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

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 Fabriksparken 3, DK-9230 Svenstrup.

MANGLER DU EN BIL 
TILPASSET DINE BEHOV?

Tlf.: 70 10 20 33 • www.ok.dk

OK støtter 
også 

Dansk Handicap 
Idræts Forbund
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Kom og oplev et fantastisk show med

Jacob Haugaard
I Idrætscenter Vendsyssel · Stadionvej 17 · 9760 Vrå

Onsdag
24. april 2013
Kl. 18.00

HenVendelSe tIl:
Kurt thomsen · Mail: kurtthomsen@msn.com · Mobil: 20 83 30 71

dansk Handicap Forbund
nordVest afdeling

arrangerer dette forrygende show
med Jacob Haugaard

Billetter sælges hos
Sparekassen Vendsyssel · Vrå afdeling 

Østergade 15 · 9760 Vrå
og

Kurt thomsen · tlf. 20 83 30 71

Medlemmer af
dansk Handicap Forbund får

kr. 20,-
tilbagebetalt ved indgangen

Dansk
HanDicap
forbunD

Alex Rasmussen
E-mail: vraahallen@mail.dk

Stadionvej 17 • 9760 Vrå • Telefon 98 98 15 92 • www.ic-vendsyssel.dk 

Maden leVereS aF:

Pris
incl. buffet

269,-

Kom og oplev et fantastisk show med

Jacob Haugaard
I Idrætscenter Vendsyssel · Stadionvej 17 · 9760 Vrå

Onsdag
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og

Kurt thomsen · tlf. 20 83 30 71

Medlemmer af
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Dansk
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Alex Rasmussen
E-mail: vraahallen@mail.dk

Stadionvej 17 • 9760 Vrå • Telefon 98 98 15 92 • www.ic-vendsyssel.dk 

Maden leVereS aF:
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incl. buffet

269,-



24 

Bustur til Tyskland

Tirsdag den 28. maj

Har vi hyret Olesens Busser til en herlig indkøbstur til Tyskland.

Afgang fra parkeringspladsen ved Lejbjergcentret kl. 09.00.
Forventet hjemkomst kl. 20.00.

Undervejs gør vi holdt og spiser middag.

Pris for hele herligheden inklusive middag kun 100 kr. for medlemmer. 
Ikke medlemmer 150 kr.

Der er plads til ca. 35 deltagere.
Tilmelding senest 21. maj 

Eva: tlf. 2325 0677, Maria: tlf. 2533 3383
Eller: tilmelding@dhf-aalborg.dk

Aktivitetsudvalget
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Her kunne det foto du tog, sidste gang vi hav-
de et arrangement, fået en plads. 

Vi ved, at der er mange vores medlemmer der 
ivrigt fotograferer til vores arrangementer. De 
billeder kunne vi rigtig gerne tænke os at få lov 
at bruge her i bladet, idet vi ofte mangler bil-
ledmateriale til vores artikler. For at få de pæ-
nest mulige tryk i bladet, skal billederne være 
af en høj opløsning. Det vil sige at det er de 
færreste mobiltelefonbilleder, der kan bruges.

Det er vigtigt det er dine egne billeder, og 
ikke nogen du har fundet på nettet. Man må 
nemlig ikke bare frit kopiere fra nettet, uden 
tilladelse fra »ejeren« af billedet.

Så har du et billede, enten fra en af vores ak-
tiviteter eller måske en sjov situation du har 
fanget med kameraet, du gerne vil dele med 
os, kan du kontakte Peter på tlf. 29 93 12 62.

På forhånd tak.
Redaktionen

Fotografen er på vej

Fotografen 
er på vej

For at dette blad overhovedet kan »komme på 
gaden«, er vi afhængige af at vores udgiver 
kan sælge annoncer i bladet. I en krisetid er 
det desværre mere end vanskeligt at få solgt 
annoncerne.

En del af annoncørerne køber annoncepladsen 
blot for at støtte den gode sag, men der også 
nogen der (med rette) forventer en vis respons.

Nu går vi jo ikke ligefrem rundt med et skilt, 
der fortæller vi er medlemmer af Dansk Han-
dicap Forbund, men man kan måske på en el-
ler anden fiks måde fortælle, at man har set 
annoncen, når man handler eller måske blot 
er inde at kigge ved en af annoncørerne.

Redaktionen

Støt vore annoncører - De støtter os
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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    . 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

Deadline næste blad Udkommer
15. marts Uge 17

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

Hovedforbundet - Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 
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



27

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
Mobil 20 77 06 66
goelsminde@privat.dk

Bestyrelsesmedlem 
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13
9440 Aabybro
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

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
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