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En lang sommer, der startede sent og koldt 
men slog over i herligt varmt sommervejr, går 
på hæld.

For DHF Aalborg betyder sommer normalt en 
lang periode helt uden aktiviteter og arrange-
menter.

Mange af vores medlemmer har ytret ønske 
om at der også skete noget for dem om som-
meren. Dette tog bestyrelsen til efterretning, 
og lavede 3 små arrangementer. Sjovt nok, 
har vi ikke set dem der råbte højest om flere 
aktiviteter, til de 2 der er afviklet, men til vores 
store glæde dukkede medlemmer, vi sjældent 
ser, op og deltog.

Sensommer og efterår betyder også at vi star-
ter op på de gammelkendte aktiviteter. Tirs-
dagsklub og aftenskole begynder den 3. sep-
tember, og allerede dagen efter går turen til 
Zoologisk have. Du kan læse mere om vores 
aktiviteter i dette efterår inde i bladet.

Dette efterår er også anderledes, idet der er 
kommunevalg torsdag den 19. november.

Jeg har en fornemmelse af, at mange af vo-
res medlemmer ikke stemmer, enten fordi det 
ikke interesserer dem eller fordi de synes det 
er besværligt.

Jeg synes at det er rigtig ærgerligt, når man på 
den måde går glip af sin ret til at præge udvik-
lingen i den kommune, hvor man bor.

Det er svært at gøre noget ved dem, der ikke 
gider stemme, ud over at give dem et venligt 
spark bagi.

Ved folketingsvalget i 2011 kneb det gevaldigt 
med tilgængeligheden på flere af valgsteder-
ne i Aalborg. Kommunen er opmærksom på 
problemerne, og forsøger også at løse dem, 
men hvis man synes det er for vanskeligt at 
komme til at stemme, er der andre løsninger.
I lighed med folketingsvalg kan man også 
brevstemme til kommunevalg og der er også 
mulighed for at afgive sin stemme i hjemmet. 
Oplysninger om brevafstemning og afstem-
ning i hjemmet kan fås i Borgerservise når vi 
nærmer os valgdatoen.

Jeg vil også opfordre til at deltage i de valg-
møder der holdes op til valget. Om ikke andet 
så for at gøre opmærksom på, at mennesker 
med handicap også er en del af valget.

Peter

Kære medlem
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Maria flytter
Vores næstformand Maria 
Lærke Kraft har fået nyt ar-
bejde.

Desværre for os ligger hendes 
ny arbejdsplads i Kalundborg 

på Sjælland, hvilket betyder hun ikke længere 
kan passe sit arbejde i bestyrelsen.

Maria har lovet ikke helt at slippe kontakten 

med DHF Aalborg. Hun vil blandt andet fort-
sætte som medlem i vores lokalafdeling.

Der skal herfra lyde en stor tak til Maria for 
den indsats hun har gjort, og vi ønsker selvføl-
gelig Maria held og lykke med det ny arbejde, 
og håber hun må finde sig hurtigt til rette på 
»Djævleøen«.

Peter

BPA – ny vigtig principafgørelse

Siden hjælpeordningen blev til BPA i 2009 har 
ordningen været under pres i mange kommu-
ner. Lovændringen skulle give alle hjælpere et 
tiltrængt løft i løn- og ansættelsesvilkår, men 
med finanskrisen blev mange kommuners 
økonomi presset.  

I nogle kommuner blev kreativ lovfortolkning 
en sport. F.eks. i Aarhus, hvor man ville er-
statte muligheden for selv at købe ind og lave 
mad med kommunal madordning, lade flere 
brugere dele hjælpere om natten, anvende 
principper fra § 83 hjemmehjælp i udmålingen 
og i øvrigt presse et antal brugere ud af eget 
hjem og på plejehjem. Man ville også spare på 
honoraret til arbejdsgiver ved overdragelse af 
arbejdsgiveransvaret, samt timerne til perso-
nalemøder mv. 

Forvaltningens indstilling var kynisk og i man-
ges øjne helt åbenlys ulovlig. Alligevel vedtog 
et næsten enigt byråd embedsmændenes for-
slag, man glemte endda at høre både Handi-
caprådet og Brugerklubben. Sagen bør være 

et wake-up call til byrødder i alle kommuner. 
Det er farligt, at følge forvaltningens indstillin-
ger ukritisk, for det kan åbenbart ske, at em-
bedsmændene også forfølger en dagsorden.

Som rygtet om ændringerne spredte sig, 
samledes brugerne i Aarhus. Mange udefra 
støttede op om dem, og der blev både etab-
leret en facebook-gruppe og en underskrifts-
indsamling. Vores lokale bruger-hjælper klub 
sendte, sammen med de øvrige bruger-hjæl-
perklubber, et bekymret brev til socialministe-
ren. Brugere over hele landet og handicap-
organisationerne frygtede, at forslaget skulle 
danne skole. Hjælpeordningen blev jo skabt i 
Aarhus og siden har Aarhus Kommune været 
toneangivende i ordningens udvikling.

Forslaget blev siden sendt i den lovpligtige hø-
ring. Det medførte, at utallige brugere skrev 
til byrådet i Aarhus og fortalte om deres tilvæ-
relse med BPA og udsigten til et liv med redu-
ceret hjælp. Besparelsesforslagene blev også 
problematiseret ud fra handicapkonventionen 

- BPA skal udmåles efter en konkret og individuel vurdering
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og ud fra vores menneskerettigheder, og So-
cialministeren blev kaldt i samråd. 

Hårdt presset besluttede rådmanden til sidst 
at udsætte besparelserne vedr. udmåling efter 
serviceniveauet i § 83 hjemmehjælp, indkøb og 
madordning, samt natdækning. Rådmanden 
ville i stedet for afvente en principiel afgørelse 
fra Ankestyrelsen – den såkaldte Horsens-sag. 

En principiel afgørelse fra Ankestyrelsen har 
overordentlig stor betydning, fordi den angi-
ver hvordan kommunerne skal fortolke loven 
på et givent område. 

Afgørelsen i Horsens-sagen blev offentlig-
gjort op til påske og den blev klokkeklar. An-
kestyrelsen fastslog: »Udmålingen af hjælp 
til borgerstyret personlig assistance efter 
servicelovens § 96 skal ske efter en konkret, 
individuel vurdering af (pågældendes) behov 
for hjælp og under hensyntagen til, at for-
målet med ordningen er at skabe en fleksi-
bel og helhedsorienteret ordning med bor-
gerens selvbestemmelse i centrum.« og »Det 
betyder, at kommunen ikke er berettiget til 
at udmåle hjælpen til borgerstyret personlig 
assistance efter § 96 ved at tage udgangs-
punkt i kommunens kvalitetsstandarder for 
praktisk og personlig hjælp og pleje i servi-
celovens § 83.«

Begrundelsen uddyber: »Vi har lagt vægt på, 
at formålet med borgerstyret personlig as-
sistance er at tilgodese den handicappede 
borgers ønske om at skabe sig en selvstændig 
tilværelse i egen bolig, og herunder at sikre 
borgeren mulighed for selv at udvælge og an-
sætte de nødvendige hjælpere. Udmålingen af 
hjælp til borgerstyret personlig assistance skal 
tage udgangspunkt i, hvad den enkelte borger 
selv kan klare med henblik på at kunne leve et 
almindeligt liv som andre ikke-handicappede, 
både i og uden for hjemmet.

Formålet med borgerstyret personlig assistan-
ce er på den måde at skabe en fleksibel og 
sammenhængende ordning, der sikrer bor-
geren mulighed for at leve et så normalt og 
selvstændigt liv som muligt med hensyntagen 
til at borgerens behov kan variere og ikke altid 
er forudsigeligt. Behovet for hjælp vil derfor 
ofte kunne forekomme på alle tidspunkter af 
døgnet og omfatte både større og mindre op-
gaver, hvor det ikke nødvendigvis på forhånd 
er forudsigeligt, hvornår hjælpen skal leveres 
og konkret til hvilke opgaver.

Vi har lagt vægt på, at udmålingen af hjælp ef-
ter § 96 om borgerstyret personlig assistance 
dermed har et andet sigte end udmåling af 
personlig og praktisk hjælp i hjemmet efter 
§ 83. Kommunens kvalitetsstandarder for § 
83, hvor der sker en meget specifik udmåling 
af hjælp i hjemmet til praktisk eller person-
lig hjælp, kan derfor ikke anvendes som ud-
gangspunkt for udmålingen af hjælp efter § 
96. Dette er også udtrykt i forarbejderne til 
loven og i vejledningen hertil.

Ved borgerstyret personlig assistance vil der 
ofte være tale om et omfattende og sammen-
sat behov for hjælp, da borgeren har behov 
for hjælp over hele døgnet, eller i en stor del 
af døgnets aktive timer. Udmålingen må der-
for ikke være så snæver, at timerne kun kan 
udmåles til hjælp på helt bestemte tidspunkter 
eller til bestemte aktiviteter, da det vil mindske 
den fleksibilitet og selvbestemmelse, der er 
forudsat i ordningen.

Den udmålte hjælp efter § 96 forudsættes at 
dække borgerens samlede hjælpebehov. Med 
mindre borgeren selv ønsker det, kan BPA-
ordningen ikke kombineres med andre hjæl-
peforanstaltninger.…«

I april måned meddelte Aarhus Kommune som 
beskrevet til Brugerklubben m.fl., at principaf-
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gørelsen medfører, at en række af de tidligere 
foreslåede besparelser ikke kan gennemføres. 
Vi håber, at roen nu vil brede sig. 

Så vidt DHF Aalborg er orienteret, anvender 
hverken Aalborg eller Jammerbugt Kommune 
kvalitetsstandarder for hjemmehjælp i udmålin-
gen til § 96 BPA. Hvis du har BPA og er i tvivl om 
din udmåling er i strid med den nye principielle 
afgørelse, bør du kontakte rådgivningen. Du 
bør også søge rådgivning hvis du har § 96 BPA, 
men samtidig er pålagt andre hjælpeforanstalt-
ninger f.eks. hjemmehjælp eller kald til natten. 

BPA og løn, hvad er status?
I Aalborg Kommune lykkedes det allerede før 
BPA at opnå rimelige løn- og ansættelsesvilkår 
til hjælperne. De fik f.eks. den 6. ferieuge alle-
rede fra 2000. Fra d. 1/1-2008 fik de pensions-
ordning, samt fuld løn under sygdom og barsel 
– goder der fra d. 1/7-2009 blev lovpligtige i 
BPA. Alt andet lige lønnes hjælpere i Aalborg 
som ufaglærte på SoSu-området. Efter 3 års 
anciennitet kan gives ét løntrin. Et svagt punkt 
i Aalborg Kommunens udmåling er, at hjæl-
pere hos respiratorbrugere ikke gives et særligt 
tillæg. Sammenlignet med handicaphjælper-
overenskomsten savnes der f.eks. tillæg ved 
tilkald og forbliven i tjenesten. Desuden savnes 
tillæg til hjælpere med over 6 års anciennitet.

Jammerbugt Kommuner tager som Aalborg ud-
gangspunkt i niveauet for ufaglærte på SoSu-
området. Der er dog detaljer i udmålingen, der 
især volder store problemer for brugere som 
gerne vil overdrage arbejdsgiveransvaret til en 
leverandør med overenskomstmæssig løn. Det 
drejer sig f.eks. om løn under sygdom, hvor 
man, trods bekendtgørelsens præcise formule-
ring, kun dækker den fulde løn i 21 dage. Indtil 
hjælpeordningen blev til BPA udmålte Jammer-
bugt Kommune den 6. ferieuge, herefter valgte 
man at forringe hjælpernes løn på dette om-
råde og fjernede den 6. ferieuge. I den anden 
ende skal Jammerbugt kommune roses for at 
udmåle løntrin 13 til hjælpere hos respirator-
brugere.

Lotte Mørkhøj

Sidste Nyt
Siden denne artikel er skrevet, har Aalborg 
Kommune varslet store besparelser på BPA 
området.

Konsekvenserne at disse besparelser beskrives 
meget godt i efterfølgende brev, som en han-
dicaphjælper har sendt til sin fagforening 

Red.
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Brev fra handicaphjælper

Jeg er handicaphjælper, ansat hos en borger 
med bevilling til Borgerstyret Personlig As-
sistance – BPA, i Aalborg Kommune. Jeg har 
været ansat som handicaphjælper siden årstal. 
Aalborg Kommune påtænker nu at nedsætte 
min løn med 4-6 %.

Der er tale om et ufaglært job og jeg er pri-
vatansat, men min ansættelse er reguleret af en 
kommunal bevilling og lønudmåling. Der findes 
ikke en overenskomst for handicaphjælpere 
som kommunen anerkender. Derfor er jeg i den 
mærkværdige situation, at kommunalpolitikere 
i Aalborg Kommune bestemmer min løn til 
mindste detalje. Hidtil er lønnen fra tid til anden 
blevet forbedret, som det fremgår af oversigten 
fra Klubben for Brugere og Hjælpere.

Aalborg Kommune vil fjerne min 6. ferieuge, 
et lønelement som handicaphjælpere i Aal-
borg har haft siden 2000. De vil også reducere 
min pension, ved at fjerne det fritvalgstillæg 
som handicaphjælpere i Aalborg har fået si-
den 2009, samt fjerne pension af mine ar-
bejdstidsbestemte tillæg. Herudover vil man 
fjerne den rummelighedssum der f.eks. dæk-
ker tillæg ved akut tilkald eller forbliven i tje-
nesten, og andre individuelt aftalte løntillæg. 

Desuden vil man også forringe borgere med 
BPAs bevillinger ifm. deres weekend- og ferieop-
hold, hvilket kan forringe mine løn- og arbejds-
vilkår, når jeg fremover skal ledsage min arbejds-
giver/arbejdsleder på ferie eller weekendrejse.

Handicaphjælperjobbet er meget specielt. Hver 
eneste hjælper er håndplukket til jobbet og vo-
res jobprofiler er meget forskellige, ligesom vi 
som nævnt er ufaglærte. Derfor er vi hjælpere 
også organiseret mange forskellige steder. 

Jeg forventer, at I kan og vil hjælpe mig, f.eks. 
ved at indgive et høringssvar til Aalborg Kom-
munens Ældre- og handicapudvalg og anfægte 
spareplanen. Herudover håber jeg, at I vil kon-
takte jeres politiske bagland. Min formelle ar-
bejdsgiver er desværre ligeså sagesløs som jeg. 

Selv om jeg og andre handicaphjælpere i BPA 
formelt er privatansatte, udfører vi jo en op-
gave for kommunen og er dermed lønnet af 
kommunale midler. Det forekommer meget 
usædvanligt, at en kommune udvælger én 
medarbejdergruppe til lønreduktion – og her 
endda den lavest lønnede overhovedet der lø-
ser en kommunal opgave. Jeg troede, at løn 
i Danmark aftales af arbejdsmarkedets parter 
i overenskomster, og ved fravær af overens-
komster ved en konkret forhandling. Hvis hø-
ringsudkastet vedtages bliver min løn nedsat 
ved et kommunalpolitisk diktat. 

Hvis I ikke kan eller vil hjælpe mig, vil jeg ger-
ne bede om en begrundelse.

Venlig hilsen
(afsenderens navn er redaktionen bekendt)

Aalborg Kommunes Ældre- og handicapud-
valg skal tage stilling til spareplanen den 18. 
september 2013, frem til den endelige ved-
tagelse er planen i høring. Høringsgrundla-
get (dagsordenens punkt 3): http://tinyurl.
com/2013-BPA-spareplan

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland 
har lavet en skitse over lønudviklingen i BPA i 
Aalborg, som kan findes på www.kbh-nord.
dk under fanen nyhedsbrev

Red.

Hjælp ønskes, Aalborg Kommune vil nedsætte min løn
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Støt underskriftindsamling
Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland har startet en underskriftsindsamling 

imod Aalborg Kommunes spareplan.

Link til indsamlingen findes på www.kbh-nord.dk
Linket kan også findes på DHF Aalborgs Facebook side. 

Jeg vil på det kraftigste anbefale, at alle der har mulighed herfor, 
støtter op om underskriftsindsamlingen.

Peter

Aftentur i Zoo

Onsdag den 4. september

gentager vi succesen med en guidet rundvisning i Aalborg Zoo.

 Vi mødes i Restaurant Skovbakken kl. 16.00 til spisning. 
Rundvisningen starter kl. ca. 17.30 og slutter ca.kl.19.30

Pris inkl. mad kr. 125.

Tilmelding senest den 29. august til:
Eva Grøn, tlf.: 23 25 06 77 eller Peter Klitgaard, tlf.: 29 93 12 62
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De Sociale Nævn - en efterskrift
I 25 år var De Sociale Nævn det sted, hvor bor-
gere kunne klage over afgørelser, som efter 
den serviceloven blev truffet af landets kom-
muner. Hver af landets regioner havde et so-
cialt nævn med en bred sammensætning, der 
var repræsentativt for det danske samfund. 
Herimellem også repræsentanter for Danske 
Handicaporganisationer.

Antallet af de sager, hvor nævnene har behand-
let klager over afgørelser, der vedrører udbeta-
ling af sociale ydelser, har været støt stigende 
gennem alle årene. Alene fra 2007 til 2011 var 
der en stigning på mere end 60 %, og i 2011 
behandlede Det Sociale Nævn og Beskæftigel-
sesankenævnet næsten 36.000 klager.

Grunden til denne stigning er ikke kun at bor-
gere i Danmark brokker sig mere, men også at 
der har været en stigende tendens til at kom-
munerne har brugt ankesystemet til at teste, 
hvor langt man kunne gå, når det gjaldt tilde-
ling af sociale ydelser.

Statistikken viser, at der i mange tilfælde har 
været god grund til at klage, idet der i knap 
hver tredje af sagerne er fundet fejl i de afgø-
relse kommunerne havde truffet.

Fra den 1. juli i år er det slut
Klageinstanserne De Sociale Nævn og Be-
skæftigelsesankenævnene er nedlagt, og be-
handlingen af klager på området er overgået 
til Ankestyrelsen.

Den nye struktur for klagesystemet er et re-
sultat af en politisk aftale, der blev indgået 
mellem Regeringen, Enhedslisten og Liberal 
Alliance i efteråret 2012.

Danske Handicaporganisationer er stærkt kri-

tiske overfor regeringens forslag til ny struktur 
for statsforvaltningerne. DH mener samlet set, 
at det er en alvorlig svækkelse af borgerens 
retssikkerhed. 

Forslaget er udarbejdet på baggrund af stats-
forvaltningernes dårlige økonomi og midlerti-
dige bevillinger. Dette problem bør ikke løses 
ved at svække den i forvejen pressede retssik-
kerhed, som personer med handicap oplever.

Regerings forslag betyder en generel reduk-
tion af medarbejdere fra 700 til 600 årsværk. 
Derudover betyder forslaget følgende organi-
sering af klagesystemet:

Enhedsstruktur - Kun 1 klage instans
Der laves en administrativ enhedsstruktur. De 
5 statsforvaltninger får én samlet ledelse og 
den regionale klagestruktur nedlægges. Dvs. 
at den regionale klageinstans på social- og be-
skæftigelsesområdet forsvinder. Klagesagerne 
skal nu sendes direkte til Ankestyrelsen og 
ikke til regionale nævn.

Når klagerne sendes til Ankestyrelsen sendes 
de til en visitationsmyndighed. Visitationsmyn-
digheden vurderer om sagen er principiel eller 
ikke er principiel. Hvis sagen ikke er principiel 
vil den blive afgjort administrativt i Ankestyrel-
sens afdeling for ikke-principielle sager uden 
deltagelse af lægmandsrepræsentation. Kun 
hvis sagen er principiel bliver klagen behand-
let i et nævn med lægmandrepræsentation.

Kort sagt betyder det, at de fleste sager vil 
blive afgjort administrativt af embedsmænd 
uden at organisationerne bliver hørt.

Med den nye enhedsstruktur opretholdes 
stadig regionale kontorer. De regionale kon-
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torer skal dog kun behandle sager, hvor det 
er nødvendigt at borgeren møder frem. Dette 
betyder at sager der før blev behandlet af De 
Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævne-
ne, såsom sager om hjælpemidler, merudgif-
ter, botilbud, fleksjob, førtidspension mm., nu 
skal behandles af en specialiseret enhed, der 
ligger et sted i landet, der i mange tilfælde vil 
ligge langt fra borgernes bopæl.

Sammenfattet udtrykker DH:
-  Én klageinstans betyder, at borgeren ikke 

kan få efterprøvet sin afgørelse.

-  Fjernelse af lægmandsprincippet er et op-
gør med et mangeårigt princip i det danske 
demokrati og retssystem, om at ’den sunde 
fornuft’ medvirker ved sagernes afgørelse. 
Lægmanden bidrager med almen viden om 
befolkningens levevilkår. 

-  Det bliver sværere for borgeren at kunne 
møde frem og følge sin sag, når klagesyste-
met er placeret et sted, som kan være langt 
fra borgerens bopæl.

-  Færre ressourcer og medarbejdere vil ikke 
kunne imødekomme det stigende antal sa-
ger som ses i klagesystemet. Det vil heller 
ikke kunne imødekomme behovet for op-
kvalificering af den kommunale sagsbehand-
ling jf. stigningen i hjemvisning af sager.

Forbedrede klagemuligheder?
Hele ændringen af klagemuligheder, er af 
regeringen blevet markedsført som en stor 
forbedring af systemet, så måske skal vi vente 
med at brokke os, til vi har set, hvordan de nye 
klagemuligheder fungerer i praksis. Problemet 
her er bare, at dem det kommer til at gå ud 
over, har ingen ankemuligheder.

Måske skal vi bare glæde os over at det ikke 
gik som enkelte personer i Kommunernes 
Landsforening udtrykte ønske om. Nemlig helt 
at fjerne borgernes ret til at klage over kom-
munernes afgørelser i visse sociale sager.

Peter

Kilder: statsforvaltningen.dk, Danske Handi-
caporganisationer og Ankestyrelsen.
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Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland            Dansk Handicap Forbund  Aalborg afd.
 

 

Indbydelse til åbent møde om BPA - handicaphjælperordningen 

Velkommen til information og debat om Aalborg Kommunens påtænkte besparelser til 
Borgerstyret Personlig Assistance – BPA, også kaldet handicaphjælperordningen. 

Mandag den 9/9 kl. 19.00 
Lejbjergcentret, Sonjavej 2, 9000 Aalborg 

Siden Ældre- og Handicapudvalgets spareplan blev kendt i juni måned, har planen været til debat i 
bruger- og hjælperkredse. Mange er bekymrede for fremtiden. Slås BPA i Aalborg i stykker med 
besparelser og øget bureaukrati?  

BPA er blevet kaldt ”verdens bedste hjælpeordning” og ”socialpolitikkens kronjuvel”. I Aalborg er 
ordningen repræsenteret ved 101 borgere med handicap der på grund af BPA-ordningen kan leve 
et ”normalt” og selvstændigt liv i eget hjem. Det er 101 selvstændige og unikke arbejdspladser, 
hvor flere hundrede ufaglærte handicaphjælpere er ansat.   

Mødet arrangeres af Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland og Dansk Handicap Forbund i 
Aalborg. Alle med ”aktier” i BPA er velkomne – brugere, hjælpere, politikere mv.  

Der vil være mulighed for at købe kaffe/te og sodavand. 

Af praktiske hensyn vil vi bede om din tilmelding via e-mail til:  tilmelding-090913@kbh-nord.dk  

Har du ikke e-mail, kan du kontakte:  
Bodil Hovmark tlf. 29 468840 eller Eva Grøn Pedersen tlf. 23 250677. 

De bedste hilsner 
Dansk Handicap Forbund Aalborg afd. 

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland 

P.S. Til medlemmer der bor eller arbejder i andre kommuner end Aalborg. Vi gør hvad vi kan for at 
forebygge, at spareiveren spreder sig ud i landsdelen.  

 

 
Støt underskriftindsamlingen 

www.skrivunder.net/nej_spar_ikke_bpa-hjalpeordningen_i_aalborg_itu 
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Fredag den 4. oktober

Har vi aftalt med Torsten Hansen, ølentusiast fra Løgstør, 
at han kommer og giver et foredrag om 8 forskellige øl, 

som vi samtidig vil få mulighed for at smage. 

Øllene er primært udenlandske og der vil være noget for enhver smag.

Arrangementet afholdes på Lejbjergcentret kl. 19.00 – 22.00

Husk at medbringe kontanter, da det er muligt at købet øl med hjem 
efter arrangementet.

Pris kr. 50,-

Tilmelding senest den 26. september til:

Eva Grøn, tlf.: 23 25 06 77
Peter Klitgaard, tlf.: 29 93 12 62
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September          

Tirsdag  d. 3. september kl. 19.00-22.00  Tirsdagsklub

Onsdag d. 4. september kl. 16.00-19.30 Rundvisning i Zoo

Mandag d. 9. september kl. 19.00 BPA Møde

Tirsdag d. 10. september kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub 

Tirsdag d. 17. september kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag  d. 24. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Oktober

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

Fredag d. 4. oktober kl. 19.00-22.00 Ølsmagning

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

Tirsdag d. 15. oktober  Efterårsferie

Tirsdag d. 22. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 29. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

November

Tirsdag d. 5. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 12. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 19. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub

Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00-22.00 Tirsdagsklub / Juleafslutning

December

Tirsdag d. 3. oktober kl. 19.00-22.00 Julebanko

 
Hvor intet andet er nævnt foregår aktiviteten på Lejbjergcentret.

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

Har du en god ide om en aktivitet kan du skrive til 
aktivitetsudvalget@dhf-aalborg.dk eller ringe til en fra bestyrelsen

Aktivitetskalender
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Center for Velfærdsteknologi
Den 10. juni 2013 åbnede Center for Vel-
færdsteknologi i Aalborg Kommune. Centret 
har alt det nyeste inden for velfærdsteknologi 
i hjemmet. 

Formålet med centret er at give livskvalitet for 
borgeren, herunder effektive arbejdsprocesser 
og et bedre arbejdsmiljø for ansatte i hjemmet.

Centret er opbygget som en lejlighed, et 
show room og et undervisningslokale. 

I lejligheden kan borgerne se og afprøve hjæl-
pemidler og teknologiske løsninger. Målet er, 
at borgeren kan have et så selvstændigt liv 
som muligt og forblive i eget hjem så længe 
så muligt. Der er f.eks. en computer som ved 
talens brug kan trække gardiner til og fra, 
køkkenskabe der kan bevæges ned mod bru-
geren, et toilet der kan hæves og sænkes og 
trykfølsomme gulve som kan registrere, hvis 
en borger er faldet.

I showroomet kan man se og afprøve diverse 
hjælpemidler. F.eks. køkken- og baderedskaber.

I undervisningslokalet findes der f.eks. lofts-
lifte, som kan anvendes til undervisning i er-
gonomien i plejemæssige opgaver. Centret 
skal undervise medarbejdere i brugen af den 
nyeste velfærdsteknologi med fokus på bru-
gen af nye faglige metoder, arbejdsmiljø og 
trivsel på arbejdspladsen.

Alle kan besøge centret i åbningstiderne: 
mandag – fredag: 9.00 – 14.30, dog torsdag 
9.00 – 16.30. 

Et ting er dog muligheder, en anden bevillin-
ger…

Ulla Ringgren Nielsen
Formand for Handicaprådet 

i Aalborg Kommune
Formand for Danske Handicaporganisationer 

Aalborg Afdeling

En ting er dog muligheder, 
en anden bevillinger…
Desværre er det sådan, at de fleste kommuner 
tænker i besparelser på hjemmeplejen i stedet 
for at tænke på velfærd, når man snakker vel-
færdsteknologi. Bare tænk på hele den pole-
mik der var om robotstøvsugere. 

Alligevel kunne Centret være et besøg værd. 
Om ikke andet så for at få et kig ind i frem-
tiden.

Center for Velfærdsteknologi
Fåborgvej 15
9220 Aalborg Øst
Tlf. 99 31 28 84

Guidet rundvisning hver torsdag i lige uger 
fra kl. 14.00 - 16.00. 
Tilmelding på: cfv-aeh@aalborg.dk 

Peter
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En aften med Jacob Haugaard

Jacob Haugaard gæstede Vrå den 24. april, 
hvor DHF Nordvest havde satset stort med et 
show med den kendte komiker.

Vi var en lille flok fra DHF Aalborg, der tog 
imod tilbuddet sammen med ca. 200 andre.

Aftenen startede med en dejlig buffet, hvoref-
ter Jacob Haugaard dukkede op. Han gav sig 
god tid til at snakke med gæsterne inden show-
et, og vi fik da også fornøjelsen ved vores bord.

Efter omklædning startede showet, og vi fik 
en forrygende og fornøjelig beretning om 
mennesket bag »pauseklovnen« Haugaard:

De hårde år på skolen i Risskov ved Aarhus, som 
bød på utallige nederlag. De mange års spiritus 
og hash misbrug og ikke mindst tabet af sin pap 
søn Nicolai der døde af en muskelsvindsygdom.

Han fortalte om sin tid på Christiansborg som 
politiker og om at skulle møde dronningen når 

man kun har et jakkesæt syet af sækkelærred.

Det hele blev fortalt med et gevaldigt glimt i 
øjet og med hans fantastiske selvironi, så hele 
salen nærmest vred sig af grin.

Der blev også plads til et par af hans sange i 
showet, der sluttede med sangen »Ingeborg«.

Tak for en herlig aften.

Eva
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Tysklandsturen

Den 28. maj havde vi arrangeret en tur til Tysk-
land. Vi skulle mødes ved Lejbjergcentret. 

Bussen fra Olesens Busser kom kl. 8.30 og en 
flok glade og forventningsfulde medlemmer 
blev »læsset« om bord.

Kl. 9.30 kørte vi så fra Lejbjerg centeret. Vejret 
var overskyet, men der var tørvejr. Stemningen 
var rigtig god lige fra starten. Der blev lavet no-
get kaffe som blev delt rundt af frivillige hæn-
der. Og så gik turen ellers mod Tyskland. Der 
var et par stykker der havde tablet med, så det 
blev rigtig studeret, hvad der skulle handles. 

Oluf fortalte os om planer og ophold på turen 
og Maria bød alle velkommen, takkede for 
den store opbakning til turen, som er den før-
ste store tur denne Bestyrelse prøver.

Første ophold blev i Vejle på transportcenteret 
hvor der blev mulighed at komme på toilet, 
ryge, strække ben men ikke mindst nyde en 
rigtig god middag bestående af karbonader 
og tilbehør og en dejlig dessert. Efter et vel-
fortjent hvil gik turen videre mod Tyskland.

Vi ankom til Otto Duborg ca. kl. 14.10 og så 
skulle der handles. Der var tre forretninger at 
købe ind i, og der blev købt ind i stor stil. Bus 
og trailer bliv rigtig godt læsset med øl, vand 
og meget mere. 

Da alle var færdige med at handle gik turen 
hjemad mod Ålborg igen. Vi kørte mod Ejer 
Bavnehøj hvor vi skulle holde hvil ca. kl. 19.00 
så der igen blev mulighed for at få lidt at spise, 
ryge, toilet besøg og strække ben.

Vi havde dejligt vejr på hele turen, på nær en 
mega stor regnskylle, heldigvis lige efter alle 
var kommet ind i bussen. Så gik turen videre 
mod Lejbjergcenteret hvor vi var kl. ca. 21.30.

Og så skulle der læsses af. 

Vi håber at alle havde en rigtig god tur.

Eva             
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3 små sommerarrangementer
For at imødekomme mange af medlemmernes 
ønsker, besluttede bestyrelsen at der skulle af-
holdes 3 arrangementer hen over sommeren. 
Fællesnævnere for arrangementerne var, at de 
skulle afholdes tirsdage på Lejbjergcentret, og 
at de ikke måtte være særligt dyre at deltage i.

Første arrangement var en mini banko/hygge-
aften den 7. maj. 

Interessen var meget større, end vi havde fore-
stillet os idet ca. 40 mødte op. Jeg havde selv 
gættet på, at der ville komme 20 – 25, så det 
var meget tilfredsstillende.

Det blev en super hyggelig aften. Vi nåede 8 
spil og undervejs sørgede Jesper for kaffe og 
te til de røde pølser.

Den 4. juni blev der tændt op i grillen. I ind-
bydelsen havde jeg lovet godt vejr, og det 
holdt selvfølgelig stik, så vi kunne være ude i 
Lejbjerg centrets gård hele aftenen

Jette og hendes mand havde taget deres store 
gasgrill med, og Lejbjergcentret havde ven-
ligst stillet deres til rådighed. Menuen bestod 
af flere forskellige slags kød, hvortil der var 
salatbar og flutes. Efterfølgende var der kaffe 
og kage. 

Der må have været rigelig med mad, for der 
var en del til overs da vi var færdige.

Jeg havde dog ikke taget højde for, at grillmad 
også giver en god tørst, for vi løb tør for øl. 
Noget jeg måtte høre rigtig meget for, men 
man lærer jo bedst af sine fejltagelser, og folk 
kom ædru hjem.

Det sidste af de 3 arrangementer løb af stabe-
len den 17. august.

En rigtig hyggeaften, hvor Harmonikaklub-
ben Skelageren spillede op. Deres medbragte 
sangbøger blev flittigt brugt, så alle fik rørt 
stemmebåndene.

Peter
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Aftenskole og tirsdagsklub

Efterårets udbud af aftenskolehold bliver:
Personlig Udvikling (Fokus)
Computer for alle (Fokus)
Håndarbejde (Fokus)

Pris for 12 gange:  475 kr.

Tilmelding enten direkte til FOKUS Folkeoplys-
ning: www.fokus-folkeoplysning.dk eller tlf. 
98 12 88 44 eller til Peter: tlf. 29 93 12 62

Bevægelse i varmt vand (DOF Hals)
Pris for 12 gange: 450 kr.
Tilmelding til mig på telefon 29 93 12 62 eller 
mail pk.tranum@gmail.com 

Hold i øvrigt øje med den husstandsomdelte bro-
chure fra FOKUS. Der vil holdene være omtalt.

Vi har klubaften på tirsdage hvor der er under-
visning. Her har du mulighed for at møde andre 
medlemmer af DHF Aalborg og der vil hver gang 
være et bestyrelsesmedlem til stede. Bestyrelses-
medlemmet kan vejlede dig, hvis du har et pro-
blem relateret til dit handicap og står naturligvis 
til rådighed som din kontakt til lokalbestyrelsen 
og alle andre dele af DHFs organisation.

Det vil også være muligt at købe øl/vand, kaffe 
og lidt at spise.

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

Husk at vi starter på Lejbjergcentret efter sommerferien tirsdag, den 3. september.

Broderi 

TeksTilTryk

Transfer Tryk

Professionel tekst i l t ryk 

Tlf. 22 14 56 64 . torbenwagner6@msn.com
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Noter
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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: pk.tranum@gmail.com, 
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
7. oktober Uge 45

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

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

Bestyrelsesmedlem 
Eva Grøn Pedersen
Caprifolievej 13
9440 Aabybro
Tlf. 98 27 22 17
Mobil 23 25 06 77
evacop@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
Thomas Pedersen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 23
9200 Aalborg SV
20770666
goelsminde@privat.net

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

Bestyrelseslisten

Bestyrelsesmedlem 
Dorthe V. Mikkelsen
Stationsmestervej 3, 1. lejl. 16
9200 Aalborg SV
Tlf. 61 26 64 47

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

Bestyrelsesmedlem
Christian Sørensen
Dannerhøj 109
9210 Aalborg SØ
Tlf. 51 24 99 83
c_sorensen@gvdnet.dk

1. Suppleant
Maria Juul
Marie Curies Allé 133
9220 Aalborg Ø
Tlf. 21 78 49 53
mrsdelfin@hotmail.com




