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Endelig må vi feste
LIVSGLÆDENS DAG

i Sønderjyllandshallen, Aabenraa
søndag den 12. september fra kl. 12.00-16.00

Vi spiser sammen og bagefter skal vi feste til musik af

The Jepperties
Torben Bohnensach: Keybord og sang / Jeppe Sigsgaard Clausen: Guitar og sang

Vi glæder os til en festlig dag, hvor der igen er mulighed
for at hygge os og gense gamle venner.

Pris pr. person: Kun 200 kr.
Vi vil gerne, at I overfører beløbet til konto 5323 0314231

og IKKE kontant (pga corona)

Hvis der skal tages hensyn til dessert/diabetes, så sig bare til.

Drikkevarer kan købes på stedet.

Rigtig god sommer og på gensyn

Lev Aabenraa

Tilmelding senest den 5. september til:
Ernst Hybschmann Nielsen, tlf. 93 70 53 90

Bent Juhl, tlf. 74 57 57 52, Magny Jønch, tlf. 40 52 87 06

HUSK: Du skal kunne fremvise
vaccinepas eller en negativ coronatest 

der ikke er ældre end 72 timer.
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Yderligere information og booking kontakt:
MusikEvent · Åbakkevej 6 · DK-7700 Thisted · Tlf. 70 217 317 · Fax 96 195 400
Web-site: www.musikevent.dk · E-mail: post@musikevent.dk

FORENINGSHUSET – ET RART STED AT VÆRE 
DOBBELTKONCERT MED 

 JOHNNY HANSEN 
Torsdag den 17. JUNI 2021 fra kl.12.30 – 15.30 og kl. 18.00-21.00 

Pris pr. person kr. 150,- incl. Let anretning 
Der kan købes øl/vand, vin kaffe og kage. 

Autografer gives efter koncerten. 
Tilmelding til Lis på mobil 23701212, først til mølle princip. 

 
 

HUSK: Du skal kunne fremvise
vaccinepas eller en negativ coronatest 

der ikke er ældre end 72 timer.

DOBBELTKONCERT MEDDOBBELTKONCERT MED
JOHNNY HANSENJOHNNY HANSEN
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Officiel indvielse af Rosenvæng et Botilbud i Skærbæk
ment i et anerkendt fællesskab, 
hvor der er gensidige forventninger 
til at udfolde og udvikle faglige og 
personlige talenter. Ligeværdighed 
i arbejdet vil blive værdsat samt 
medindflydelse og medansvar.

Socialudvalgsformand Peter Chri-
stensen fra Tønder Kommune 
holdt tale og kom ind på den poli-
tiske proces op til dagen. Det havde 
været en lang proces over mange 
år. Den tidligere kommunalbesty-
relse besluttede at gøre noget ved 
den del af Handicap Løgumgårdes 
utidssvarende boliger med enten 
at bygge nyt eller udnytte egnede, 
ledige kommunale lokaler.

Rosenvænget, der var brugt som 
plejehjem og var tomt, kom i spil 
efter sektorplanen for ældreområ-

Der var indvielse af Rosen-
vænget Botilbud torsdag 
den 17. september kl. 14-16 
med reception og trakte-
ment. På grund af coro-
narestriktionerne blev det 
afholdt udenfor og i et telt. 
Vejret var heldigvis godt den 
dag, og der kom en del for 
at fejre dagen.

Leder Susanne Linnet bød velkom-
men og fortalte om huset, der er et 
§ 107 og 108 botilbud. Botilbuddet 
blev etableret i foråret 2020 med en 
borgergruppe på 16 beboere, som 
hidtil har boet sammen i forskellige 
huse på Handicap Løgumgårde. 
Grundlæggende fælles værdier 
på Rosenvænget er, at der bliver 

lagt vægt på det gode liv, hvor 
de prioriterer højtiderne, samar-
bejdet med pårørende samt tage 
udgangspunkt i de enkelte borge-
res ressourcer, ønsker og behov. 
Rosenvænget skal være et hjem, 
hvor det er rart og trygt at være, og 
det er et åbent hus for pårørende 
og lokalsamfundet.

De ting vil de arbejde for at opnå. 
Det gode liv er, at den enkelte bor-
ger får den størst mulige livskva-
litet og indflydelse på eget liv, er 
tryg og bor i et inspirerende miljø, 
der byder på positive relationer til 
andre mennesker og har den opti-
male familiekontakt.

Medarbejderne vil arbejde i et 
lærende og inspirerende miljø, der 
bygger på faglighed og engage-
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aktiviteter i gang. Det er medvir-
kende til, at borgernes fritid også er 
indholdsrig og med gode oplevel-
ser, og det takkede Peter Christen-
sen stort for. Beboerne har taget 

det blev vedtaget af kommunalbe-
styrelsen. I socialudvalget var man 
enig om at skynde sig langsomt, 
forstået på den måde at alle tæn-
kelige situationer og emner skulle 
tages op og drøftes færdigt, inden 
man gik videre i processen.

Metoden var efter Peter Christen-
sens opfattelse rigtig i dette til-
fælde, og coronaen fik skyld for 
at langsommeligheden med ind-
vielsen først blev nu og ikke som 
planlagt i foråret. Der havde været 
en god proces med de pårørende 
gennem hele forløbet.

Rosenvænget består af 3 afdelin-
ger, et bofællesskab, et udkørende 
team og et døgntilbud. Alle arbej-
der koordineret for, at borgerne får 
så kvalificeret tilbud som overho-
vedet muligt, og med størst mulig 
inddragelse af borgere og de pårø-
rendes interesser. Døgntilbuddet, 
som indvies, består af 16 moderne 
lejligheder, som er indrettet, så de 
lever op til de krav som borgerne 
kan have til de fysiske rammer.

Der er etableret fællesrum samt 
mulighed for at opdele huset i flere 
små ”familier”. Personalemæssigt 
er tilbuddet tværfagligt med både 
sundhedsfaglige og pædagogiske 
færdigheder. En del af medarbej-
derne er flyttet med fra Handicap 
Løgumgårde, og Peter Christensen 
takkede for indsatsen fra flere sider 
for at få Rosenvænget op at stå og 
kunne med glæde indvi det nye 
døgntilbud.

Peter Christensen pointerede, at 
pårørende er en meget vigtig sam-
arbejdspartner for alt, der sættes i 
værk, og de er altid velkomne på 
Rosenvænget, da de vurderes som 

en uvurderlig samarbejdspartner 
og ressource i dialogen med bor-
gerne. Rosenvænget er begunsti-
get af at have fået en vennekreds, 
som sætter rigtig mange gode 

Officiel indvielse af Rosenvæng et Botilbud i Skærbæk

Leder Susanne Linnet byder velkommen til arrangementet.
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positivt imod det nye tilbud, og er 
gode til at benytte de faciliteter, 
der er, med terrasser, have og fæl-
lesarealer.

Ved den officielle indvielse klip-
pede en af beboerne Kirsten Niel-
sen og Peter Christensen den røde 
snor over. Saksen var dog lidt sløv, 
men det lykkedes til sidst at klippe 
snoren over. Der blev i fællesskab 
udbragt et trefoldigt hurra med 
ønsket om et godt og konstruktivt 
samarbejde med alle interessenter, 
og der blev skålet i velkomstdrink.

Efter indvielsen var Rosenvænget 
vært ved et traktement i teltet med 
pindemadder, kaffe og kage, som 
blev nydt.

Tekst og Foto: Kurt Serup Poulsen

Rosenvænget
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Rosenvænget
var vært ved et

traktement i teltet
med pindemadder,

kaffe og kage.

Socialudvalgsformand Peter Nielsen holder tale.
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Har du øvet dig i noget inden opta-
gelserne?
– Ja, det har jeg. Jeg vidste på en
måde i forvejen, hvad det gik ud på.
Har altid drømt om at blive skue-
spiller. Og så har jeg øvet sammen
med instruktøren Sarah og med
min søster.

Var det noget med at træne replik-
ker eller den slags?
– Ja, det var det faktisk. Jeg syntes

Lev Magasinet har talt 
med Morten Deleuran, 
der er den mandlige 
hovedperson i kortfil-
men ”Stadig mig”. Mor-
ten er vild med film, og 
han laver sine egne på 
YouTube. Hvad driver 
ham? Og hvad er hans 
råd til alle os andre, der 
har de samme eller 
vores helt egne drøm-
me?

Af Lars Ege
Fotos: Filmholdet

– Fra jeg var lille har jeg set mange
film. Og jeg lærte at læse og skrive
på den måde, at jeg skrev under-
teksterne ned på en masse film og
lærte dem udenad.

Hvad har det betydet for dig, Mor-
ten, at få en hovedrolle i en spil-
lefilm?
– Det betyder faktisk alt for mig, for
jeg er faktisk ny i denne her film-
verden. Det er megafedt.

Sakset fra

www.Lev.dk

Morten Deleuran, skuespiller
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– og hvis I har lyst til at blive skuespiller,
så er det det, I gør

Følg jeres drømmeFølg jeres drømme
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andet tidspunkt. Jeg er jo profes-
sionel. Sarah er meget sød, og vi er 
blevet rigtig gode venner, faktisk.

Nå, det var da godt. Men så kan 
du jo altid lige se, når filmen er 
optaget færdig.
– Arj, det tror jeg ikke. Jeg holder 
mig til én.

Hvad er dine ønsker og drømme 
med dit skuespil fremover?
– Jeg kunne godt tænke mig at 
leve af at være skuespiller. Det vil 
jeg gerne. Og så kunne jeg godt 
tænke mig at spille over for flere 
skuespillere og møde nogle nye. 
Jeg vil for eksempel gerne spille 
sammen med Josefine Højbjerg, 
Albert Rosin og Maria Szigethy fra 
Julekalenderen. Og når jeg bliver 
ældre, vil jeg gerne spille sammen 
med Nikolaj Lie Kaas. Jeg har vir-
kelig mange gange set filmen, 
hvor han spiller Dirch Passer. Jeg 
er ærgerlig over, at Dirch Passer 

det var let. For jeg havde de rigtige 
folk til at hjælpe mig. Jeg skulle 
lære meget udenad.
Men jeg fik et skub af både min 
søster og instruktøren. Fra jeg var 
lille har jeg set mange film. Og 
jeg lærte at læse og skrive på den 
måde, at jeg skrev underteksterne 
ned på en masse film og lærte dem 
udenad.

Det var da genialt! Men skulle man 
ikke lære at læse og skrive i din 
skole?
– Jo, det skulle man, men vi gjorde 
det anderledes, fordi jeg jo er udvik-
lingshæmmet. Så jeg lærte det på 
andre måder.

Hvad er den største glæde ved 
at skulle lave film – og det mest 
besværlige?
– Jeg har fået lov til at mødes med 
nogle mennesker, som jeg ellers 
ikke møder. Jeg kommer til at hed-
de Chris, der bor på et bosted. Det 
sværeste er, hvordan man skal sige 
replikkerne. Jeg er en glad person. 
Så det var lidt svært, da jeg skulle 
spille irriteret, for det er ikke sådan, 
jeg er. Jeg kan godt sjældne gange 
blive irriteret ude på Sandtoften, 
hvor vi er sammen om at lave You-
Tube-film. På medieværksstedet 

laver jeg også film og synger mine 
egne sange, og der får jeg hjælp 
til musikken. Jeg har lige lavet en 
sang til min søster. Jeg lavede den, 
fordi jeg ville sige undskyld.

Du har altså sagt undskyld med 
en sang til din søster Nadja! Hvad 
gik det lige ud på?
– Jeg ville gerne sige undskyld, fordi 
jeg havde forelsket mig i alle muli-
ge piger. Og så fordi jeg kom til at 
forelske mig i min søsters veninde. 
Og det har fyldt mig meget. Men 
jeg er blevet bedre til at håndtere 
det nu (slutter Morten, mens Nadja 
smiler, nikker og bemærker, ”joh, 
n o g e t bedre”).

Hvad med Sarah!? Jeg så dig og 
hende på TV2. Ligner hun ikke lidt 
af en filmstjerne?
– Jaah, det gør hun faktisk, men 
det er dog ikke hende, jeg er vildt 
forelsket i. Jeg har et godt øje til 
en. Men det må vi finde ud af på et 

Morten i ’stjerneskær’ - Foto filmholdet.

Hvis det er din drøm,

så spring ud i det!
Morten Deleuran, skuespiller"
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er død, for jeg ville gerne møde og 
opleve ham.

Har du også nogle udenlandske 
idoler?
– Jeg kan rigtig godt lide Daniel 
Radcliffe, det er ham, der spiller 
Harry Potter. Så er der Emma Wat-
son, der er med i Skønheden og 
Udyret. Hun er Belle. Og også Dan 
Stevens, der er prins Adam.

Har du gået på skole eller måske 
TV Glad for at lære at lave film og 
teater?
– Det har jeg dog ikke. Men det 
med skuespil er bare noget, der 
er kommet til mig. Jeg kan godt 
finde ud af at spille skuespil! Jeg 
har prøvet at filme på mit fritids-
hjem og lave teater herhjemme 
med min søster, da hun var helt 
lille. Min søster sagde dengang, at 
hun ville være lige som mig, være 
stjerne. Jeg kan så tydelig huske 
det.

Hun kan vel egentlig nå det endnu 
– altså bortset fra, at hun overho-
vedet ikke har lyst til det!?
– Ja, det kan hun faktisk, og jeg prø-
ver også at prikke til hende, men 
ikke af ond vilje. Kunne godt tænke 
mig, at hun fik stor succes.

Hvad vil du foreslå andre med et 
handicap, hvis de har lyst til at 
spille skuespil?
– Okay ja, der vil jeg gerne anbe-
fale jer at gå til casting. Og hvis I 
får en afvisning, skal I prøve igen. 
Hvis det er din drøm, så spring ud 
i det. Og jeg har for nylig skrevet 
til nogle forskellige… jeg… jeg har 
overvejet at skrive til nogle forskel-
lige instruktører… om de har lyst 
til at have min søster med i noget. 
Altså sammen med mig.

(Her opstår munter uro omkring 
bordet, og lillesøster Nadja slår fast: 
”Det er altså dig, din drøm at lave 
skuespil!” Hvorefter Morten går 

i gang med at rode sig ud af sin 
fortalelse, hvilket efter omstæn-
dighederne lykkes ham ganske 
godt, blandt andet via et diskret 
fokusskift).

– Men det er også fordi, at jeg ger-
ne vil have, at nogle flere unge er 
med på at lave film. Det er fordi, 
jeg er i gang med at lave en film… 
eller kunne godt tænke mig at lave 
min egen. Faktisk en spillefilm med 
unge, fordi det er noget, jeg er god 
til, og fordi jeg fra skoletiden har 
lært at forstå børn og unge.
Det er sådan, at jeg er gået i gang 
med manuskriptet sammen med 
min papfar. Den handler om to, der 
bliver forelsket. Ligesom Romeo 
og Julie.

Så skal du vel selv spille med i fil-
men og være den, der vinder helt-
inden til sidst!
– Joh… dét skal jeg, og jeg ved 
også, hvem der skal spille rollen 

som Julie. Men jeg kan ikke sige 
så meget om det lige nu…

Kan du egentlig forestille dig at 
lave en film, hvor nogle bliver for-
elsket, men hvor du ikke selv spiller 
med?
– Det er jeg også god til – altså at 
instruere de unge. Det har jeg prø-
vet på skolen og på hjemmefron-
ten, da mig og min søster var små.

Okay Morten, det har været spæn-
dende, tusind tak til jer begge. Du 
vil vist gerne lige runde af!
– Ja, jeg vil bare lige sige til jer, der 
er udviklingshæmmede: Følg jeres 
drømme, og hvis I har lyst til at blive 
skuespiller, så er det det, man gør.

Artiklen blev bragt i Lev 
Magasinet nr. 2 2021

Filmholdet og instruktør Sarah Carlsen. Foto: Filmholdet.
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DATO: HVER  TORSDAG.
TID: Kl. 18.30-20.30.
PRIS: Kr. 20,- pr. gang inkl. saftevand eller kakao.
 Der kan købes lidt snolder… Husk penge.  
HVEM: Vi er en klub for unge med særlige behov
 i alderen 10-? år.
 Klubben er et tilbud til de unge, hvor der kan 
 skabes sociale relationer.
LEDSAGER: Har du brug for hjælp, sørger man selv for ledsager.
FORÆLDRE: Kom og få en kop kaffe, mens de unge hygger.
FACEBOOK: Klub 5 - her kan I se vores aktivitetsplan og alle nyheder

 VI SES - Hilsen Christoffer og Jon
 Tilmelding til Jon: Ring eller SMS på tlf. 27 26 63 88

KLUBKLUB  55
STED:
ET RART STED AT VÆRENORDHAVNSVEJ 5A,6100 HADERSLEVTLF. 60 58 31 91

På grund af covid-19 er KLUB 5
På grund af covid-19 er KLUB 5

midlertidigt sat på pause, men
midlertidigt sat på pause, men

vi åbner, så snart vi kanvi åbner, så snart vi kan

HUSK: Du skal kunne fremvise

vaccinepas eller en negativ coronatest 

der ikke er ældre end 72 timer.
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LEVMAGASINET FEBRUAR 2021  1

LEVS AFTENTELEFON
Når du ringer til Levs aftentelefon, møder 
du dygtige og engagerede frivillige med 
stort kendskab til udviklingshandicap og 
de udfordringer, som pårørende og familier 
kan stå med. De er nemlig selv pårørende 
eller har arbejdet med mennesker med 
udviklingshandicap gennem mange år. LÆS MERE PÅ WWW.LEV.DK
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Fra DUKH’s hjemmeside

DUKH med i retssikkerhedsalliance
på handicapområdet

Konkrete forslag
til forbedringer
Ambitionen er, at alliancen skal 
komme med konkrete, fælles svar 
på, hvordan vi styrker samarbejdet 
og tilliden mellem kommune, bor-
ger og pårørende. Alliancen skal 
finde svar på, hvordan vi sikrer 
faglighed i sagsbehandlingen, og 
hvordan vi sikrer, at flere borgere 
får den rette afgørelse om hjælp 
første gang. Paletten af løsninger 
kan f.eks. både være forslag til ny 
lovgivning, organisatoriske tiltag 
og handle om ressourcer.

Inden sommerferien kommer rets-
sikkerhedsalliancen med konkrete, 
fælles forslag til forbedringer. Der-
efter er ambitionen en fælles rets-
sikkerhedspakke, hvor initiativerne 
skal gøre en målbar og synlig for-
skel for mennesker med handicap.
Som et første skridt har KL og DH 
allerede formuleret fem fælles prin-
cipper (link åbner i nyt vindue) for 
god borgerinddragelse i kommu-
nerne.

Det første møde i alliancen finder 
sted allerede i slutningen af april, 
og DUKH glæder sig meget til at 
deltage i dette vigtige arbejde.

Kilde: KL

Mange danskere lever med et han-
dicap, og endnu flere er pårørende 
til et barn, en ægtefælle eller en 
forælder med handicap. Og men-
nesker med alle typer handicap 
– synlige og usynlige – skal støttes 
i de særlige behov, de har.

Mange får god hjælp, men alt for 
ofte lider tilliden til velfærdssam-
fundet et knæk. Det kan man bl.a. 
se i klagestatistikken på handica-
pområdet og i undersøgelser, der 
viser, at mange borgere oplever, 
at de ikke har indflydelse på deres 
egen sag, og at viden om deres 
handicap og den nødvendige støt-
te ikke opleves som tilstrækkelig i 
sagsbehandlingen.

Derfor har Danske Handicaporga-
nisationer (DH) og KL taget initiativ 
til en retssikkerhedsalliance med 
nogle af de centrale parter, der 
har en aktie i at formulere proble-
merne og deres løsning. Alliancen 
skal i fællesskab pege på, hvorfor 
problemerne opstår, og hvad der 
kan gøres.

- Mennesker med handicap skal 
have den rette afgørelse om hjælp 
første gang. Det er det ultimative 
hovedmål for os ved dette samar-
bejde. For at det kan ske, kræver 
det fælles forpligtigelse til at finde 
både kort- og langsigtede løsnin-
ger og at sikre, at disse implemen-
teres.

Helt konkret har vi i DH bl.a. fokus 
på, at fagligheden i sagsbehand-
lingen skal styrkes, og borgeren 
skal have indflydelse på den valgte 
indsats, for at målet om rette hjælp 
første gang kan nås. Det vil være 
vores mærkesager i alliancen. Der 
skal handles – nu, siger Thorkild 
Olesen, formand for Danske Han-
dicaporganisationer (DH).

Alliancen består indtil videre af KL 
og repræsentanter fra kommuner-
ne, DH og DH’s medlemsorganisa-
tioner. Derudover har blandt andre 
Dansk Socialrådgiverforening, 
Ligeværd, Den Uvildige Konsu-
lentordning på Handicapområdet, 
Institut for Menneskerettigheder, 
Børne- og Kulturchefforeningen, 
Socialchefforeningen, HK Kommu-
nal og Det Centrale Handicapråd 
takket ja til at være med.

- Der findes ingen enkle snuptags-
løsninger, der kan styrke retssik-
kerheden og kvaliteten i sagsbe-
handlingen. Der er et behov for at 
samarbejde på en bred front med 
fokus på bl.a. styrket borgerind-
dragelse, regelforenkling og god 
faglig ledelse og stærkere kompe-
tencer hos medarbejdere. Derfor 
er vi enormt glade for det stærke 
samarbejde, vi nu går ind i. Det er 
her, vi skal finde de gode, konkrete 
løsninger, der kan gøre en forskel 
for borgere med et handicap, siger 
Ulrik Wilbek, der er formand for 
KL’s socialudvalg.

Der er behov for handling, så borgere med et handicap får den hjælp, de har ret til første 
gang. Derfor har DH og KL taget initiativ til en fælles bred retssikkerhedsalliance, der 
skal pege på konkrete løsninger.
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Coronapas
for mennesker
med udviklings-
handicap

fremvises både elektronisk via en 
app og i papirformat.

Det elektroniske coronapas kan 
i sig selv godt volde udfordrin-
ger for nogle mennesker med 
udviklingshandicap, da der kræ-
ves NemID.

Hvis det vurderes, at man som 
borger med udviklingshandicap 
godt kan blive corona-testet, men 
at man ikke er digital eller ikke 
besidder et NemID, så kan man 
få testsvaret fysisk i papirform på 
selve teststedet, såfremt der er 
tale om en lyntest. Man skal blot 
gøre opmærksom på dette inden 
testning.

Er der tale om en såkaldt PCR-test 
(der foregår via hals-podning), så 
kan man oprette (eller få oprettet) 
en profil på covidresults.dk, inden 
man bliver testet, hvor man så kan 
få svaret på sin test efterfølgende, 
hvis man ikke har et NemID.

Læs mere i denne vejledning: 
Dokumentation af covid-19-test, 
hvis du ikke har NemID.

NYHED 
Det var heldigvis ikke en aprilsnar, 
da en masse butikker, museer og 
andre oplevelsesmuligheder åbne-
de den 1. april. Dog med et krav 
om at man skal fremvise et gyldigt 
coronapas for at komme ind.

Det vil sige, at man skal kunne 
fremvise:
• at man er færdigvaccineret
•  eller et positivt resultat af en 

covid-19-test, der er mindst 14 
dage og højst 12 uger gammel 
– regnet fra tidspunktet, hvor 
testen blev foretaget

•  eller et negativt resultat af en 
covid-19-test, der er højst 72 timer 
gammelt – regnet fra tidspunk-
tet, hvor testen er foretaget.

Mennesker med udvik lings-
handicap kan fritages for 
Coronapas
I den nyeste bekendtgørelse fra 
Erhvervsministeriet, Sundhedsmi-
nisteriet og Beskæftigelsesministe-
riet fremgår det, at kravet om coro-
napas ikke gælder for følgende:

1. Børn under 15 år.
2.  Personer der af medicinske 

årsager ikke bør få foretaget en 
covid-19-test.

3.  Personer der som følge af en 
fysisk eller psykisk funktionsned-
sættelse ikke bør få foretaget en 
covid-19-test.

Som Lev læser reglerne, betyder 
punkt 3 en undtagelse for de men-
nesker med udviklingshandicap, 
som på grund af deres handicap 
ikke vil lade sig teste, og hvor det 
vil være et for stort overgreb at gen-
nemføre testen. Reglerne fremgår 
af: Retningslinjer om ansvarlig ind-
retning af liberale serviceerhverv 
og køreskoler i lyset af udbruddet 
af covid-19.

Det er virksomheden, frisøren og 
så videre, der skal vurdere ”trovær-
digheden af kundens udsagn”, og 
om der kan ske en fritagelse for 
kravet om coronapas. Det kan selv-
sagt give anledning til forskellig 
praksis, og for nogle personer med 
udviklingshandicap kan det være 
vanskeligt at begrunde, hvorfor 
man er fritaget. Her kan man få 
hjælp af denne: Attest – fritagelse 
for test for covid-19.

Corona-pas
på den ikke-digitale vis
Dokumentation for coronapas kan 

Mennesker med ud vik lingshandicap vil også gerne være en del af genåbningen af sam-
fundet, og det kan kræve et såkaldt coronapas. Men hvad er mulighederne, når man 
som borger ikke er digital eller ikke kan gennemføre en coronatest?
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MINven skal bekæmpe 
ensomhed på bosteder

etablere og understøtte venska-
berne på bostederne. Levs kreds-
konsulenter vil også bidrage til ven-
skabsprojektet lokalt, herunder at 
klæde de frivillige godt på gennem 
kurser.

I ledelsen af projektet kan Lev 
trække på erfaring og netværk 
fra foreningens tidligere ven-
skabsprojekter, særligt LevVen-
ner, der var målrettet ældre med 
udviklingshandicap. Med Røde 
Kors og Socialpædagogerne 
ombord kan Lev nå ud til en bre-
dere skare af frivillige, borgere og 
bosteder end tidligere.

MINven-projektet løber foreløbigt 
til udgangen af 2021 og er bevilget 
af Danske Handicaporganisationer.

Hvis du interesseret i mere infor-
mation om projektet, er du velkom-
men til at kontakte projektleder 
Lisa Bruun Hebbelstrup, lbh@lev.
dk, 9282 1952.

Lev er sammen med Røde 
Kors og Socialpædagogerne 
i gang med at opstarte det 
nye venskabsprojekt MINven

MINven er rettet mod mennesker 
med udviklingshandicap, som 
føler sig ensomme. Projektet skal 
danne grobund for venskaber mel-
lem frivillige og mennesker med 
udviklingshandicap, fortrinsvis på 
bosteder.

Mange mennesker med 
udviklingshandicap føler sig 
ensomme og har behov for fle-
re sociale relationer. Følelsen af 
ensomhed og isolation forstærkes 
yderligere af corona-krisen, der gør 
social kontakt vanskeligere.

Det skønnes, at hver 8. person med 
udviklingshandicap i Danmark ikke 
har en eneste ven eller har kontakt 
til familiemedlemmer. Det gæl-
der særligt mennesker med størst 
støttebehov, og de har derfor et 
særligt fokus i MINven-projektet. 
Landsformand i Lev, Anni Søren-
sen, har store forventninger til 
projektet, som kan gøre en stor 
forskel for mange mennesker med 
udviklingshandicap.

Sammen med Røde Kors og Social-
pædagogerne skal vi skabe mange 
nye venskaber og fællesskaber. 
Det har stor betydning, at vores 
samarbejdspartnere medtænker 
ensomhed blandt mennesker med 
udviklingshandicap i deres aktivi-
teter. Det betyder også meget, at 
venskabsrelationerne bygger på 
frivillighed og lyst, så beboerne på 

bostederne kan mærke, at andre 
mennesker vil dem. Jeg ser frem 
til at være en del af dette vigtige 
samarbejde, lyder det fra Anni 
Sørensen.

Venskaberne skal skabe øget inklu-
sion og livskvalitet for mennesker 
med udviklingshandicap. Der er 
også fokus på at introducere men-
neskerne med udviklingshandicap 
for sociale medier med ønske 
om, at de digitale værktøjer kan 
understøtte venskaberne mel-
lem besøgene og måske skabe 
nye relationer digitalt. Brugen af 
sociale medier kan også modvirke 
ensomhed i tilfælde af besøgsre-
striktioner, eksempelvis på grund 
af corona.

Røde Kors har stor erfaring med 
venskabsprojekter, dog er det nyt 
for dem at etablere venskabsrela-
tioner særligt for mennesker med 
udviklingshandicap. Og Socialpæ-
dagagoerne har en vigtig rolle i at 
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Levs Rådgivning
Lev tilbyder rådgivning til mennesker 
med udviklingshandicap og deres på-
rørende samt til professionelle, som 
er i kontakt med mennesker med 
udviklingshandicap.

Der ydes udelukkende rådgivning i spørgsmål med direkte 
relation til personer med udviklingshandicap og kun via 
telefonisk eller skriftlig henvendelse. Der ydes ikke rådgiv-
ning ved personlige møder.

For at modtage rådgivning kræves det, 
at man er medlem af Lev. 

Rådgivningens indhold
Levs rådgivning erstatter ikke kommuners rådgivning. Men 
den offentlige rådgivningspligt er ofte kombineret med en 
kompetence til at bevilge ydelser. Dette afføder et behov 
for information og rådgivning, som er uafhængig af den 
myndighed, der samtidig skal bevilge økonomiske ydelser.

Lev kan vejlede om gældende lovbestemmelser og lov-
fortolkning og kan henvise til de relevante myndigheder, 
fagpersoner eller organisationer for yderligere rådgivning.

Rådgivningen går som udgangspunkt 
ikke ind i konkret sagsbehandling
Medarbejderne i Rådgivningen har ikke ressourcer eller 
kompetencer til at vurdere eller tage stilling til det konkrete 
indhold i et tilbud. Rådgivningen kan i principielle sager 
hjælpe med at klage eller rejse problematikken politisk.

Rådgivningen omfatter bl.a.:
•  Sociale rettigheder og lovmæssige muligheder i relati-

on til udviklingshandicap (social service, retssikkerhed, 
uddannelse og beskæftigelse, boliger, arv og værgemål, 
hjælpemidler, førtidspension)

• Førskolerådgivning
• Skolevalg og -vejledning
• Fritidsbeskæftigelse, idræt
• Handicappolitiske principper
• Generelle rimeligheds- og rettighedsbetragtninger



LEV SØNDERJYLLAND 3 2020

Medlemskontingent: sæt venligst X  Pensionist/studerende *)
■■  Årligt med blad 300 kr. ■■  Årligt med blad 150 kr.
■■  Årligt for par med blad 425 kr. ■■  Årligt for par med blad 225 kr.
■■  Årligt uden blad 175 kr. ■■  Årligt uden blad 75 kr.
■■  Livsvarigt med blad (enkelt person) 3.500 kr. ■■  Livsvarigt med blad (enkelt person) 3.500 kr.
■■  Årligt for forening med blad 800 kr.
■■  Årligt abonnement 300 kr. Betal først, når girokortet modtages.

Firmamedlemskaber
■■  Alm. med blad 800 kr.
■■  Guldmedlem med blad (pr. år) 5.000 kr.
Et Guldmedlem får ret til at bruge Levs logo samt at blive nævnt på Levs hjemmeside.

Undertegnede ønsker at blive medlem af:
■■ Lev Aabenraa Kommunekreds ■■ Lev Tønder Kommunekreds
■■ Lev Sønderborg Kommunekreds ■■  Lev Haderslev Kommunekreds

*) Angiv her hvilket år du forventer at afslutte dit studie:

SKRIV VENLIGST MED BLOKBOGSTAVER:

Navn:

Evt. samlevers navn (parmedlemskab):

Adresse:

Postnummer: By:

Telefon: E-mail:

LEV

Blekinge Boulevard 2
+++ 5019 +++
2630 Taastrup

Lev er interesseorganisationen, der siden 1952 har arbejdet for at forbedre udviklingshæmmedes vilkår.

Lev · Blekinge Boulevard 2 · 2630 Taastrup · Tlf. 3635 9696 · Fax 3635 9697 · E-mail: lev@lev.dk · www.lev.dk

Kommunekredsenes formænd

Aabenraa Kommunekreds
www.aabenraa.lev.dk
Calle Bork Thams
Farvesmøllevej 97, 6200 Aabenraa
Telefon 30 59 53 39
E-mail: callethams@gmail.com

Sønderborg Kommunekreds
Finn Schmidt
Hyldehegnet 36, 6400 Sønderborg
Telefon 25 32 08 05
E-mail: fluefinn43@gmail.com

Haderslev Kommunekreds
Solvej Laugesen
Lintrupvej 80, Hjerting
6630 Rødding
Telefon 22 12 72 65
E-mail: solvej1954@gmail.com

Tønder Kommunekreds
www.toender.lev.dk
Tonny Mortensen
Gartneralléen 25, 8751 Gedved
Telefon 21 68 62 73
E-mail: tm@lev.dk

KLIP KUPONEN UD, SÆT FRIMÆRKE PÅ OG SEND


