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Kære medlem
Efterårsvejret rusker udenfor. Den endnu nye regering er så småt kommet i arbejdstøjet. Om det betyder, at BPA-ordningen også skal have en rusketur, har vi
endnu til gode - mon jeg er ene om at tænke, at intet nyt er godt nyt?
Her i egen andedam hører vi jævnligt fra bekymrede medlemmer. Kommunernes
pressede økonomi og mere eller mindre åbne planer om besparelser i BPA, smitter
af på livskvaliteten.
Vi hører fra medlemmer der ikke kan få en afgørelse, eller hvor deres sag, efter
lang ventetid, hjemvises fra Ankestyrelsen til kommunen, med en ny lang ventetid
til følge. Imens sparer kommunen penge, for et ønske om BPA og tabt livskvalitet
kan ikke udbetales med tilbagevirkende kraft.
I Randers Kommune gik det helt galt. En frakendt BPA med døgndækning blev, efter mange måneders tovtrækkeri, til 6 timers ugentlig hjemmehjælp. Selv om det
er svært at tro, var det måske formelt korrekt, men borgeren fandt situationen
ubærlig. Heidi valgte at tage sit liv d. 3. oktober.
Må Heidis triste valg være en påmindelse til alle sagsbehandlere. I sidder med den
enkelte borgers liv og skæbne i hænderne – vi er mere end tal i et presset budget.
Lotte Mørkhøj, formand

Mens du venter……
Snart holder vi julefrokost og bestyrelsen håber, at se mange medlemmer, til en
aften med professionel stand-up og lækker julemad fra dygtige ”Lyngvigs Diner” i
Aabybro.
Efter nytår er generalforsamlingen 2016 lige om hjørnet, og et år med en række
spændende arrangementer. Det vil også være tid for kontingentbetalingen.
Inden alt dette skal vi høre Tina Marie-Louise Campbell fortælle om vejen fra en
belastet barndom til en vellykket BPA.
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Besøg klubbens hjemmeside på www.kbh-nord.dk

Julefrokost
Omegavej 64, 9000 Aalborg
d. 23. november 2015, Kl. 17.30

Klubben for Brugere og Hjælpere i Nordjylland
Aftenen program (så’n cirka)
kl. 17.30 velkommen
kl. 18.00 julefrokost
kl. 19.45 Underholdning ved Tjelle Vejrup
kl. 21.00 Ris a la mande med mandelgave
kl. 22.00 Afslutning

Lyngvigs Diners Julebuffet
 Marineret sild med løgringe og karrysalat
 Ferskrøget laks på sprød salat serveret
med marinerede urter og sauce lime
 Stegt fiskefilet serveret med remoulade
og citron
 Vendsysselsk grønlangkål og brunede
kartofler
 Stegt julemedister serveret med sennep
og rødbeder
 Glaseret skinke
 Lun leverpostej med champignon

Tjelle Vejrup
Du kender ham fra "Versus" (DR1),
"Rundt På Gulvet" (TV2), "DM i Stand‐
up 2013" (TV2 Zulu), "Han Får For Lidt"
(DR3) mfl.
Tjelle er kendt som en dygtig performer,
med kækhed og et storyteller‐gen i sin
stand‐up. Han ser publikum i øjnene, og
griber ofte chancen for at improvisere i
løbet af showet.

Priser:

75 kr. pr. person for medlemmer i klubben
175 kr. for ikke‐medlemmer
Øl og vand kan købes til vores normale priser

Tilmelding:

På facebook, i e‐mail tilmelding@kbh‐nord.dk eller på telefon 40815645
Tilmeldingen er kun gældende ved indbetaling på vores konto 5941‐0716878724

Senest:

Absolut sidste tilmeldings‐ og betalingsfrist er d. 12. november 2015

I håb om en hyggelig aften
Bestyrelsen

